خبرصحفي

دبي لصناعات الطيران تنشرتقريرها األول حول البيئة
واملجتمع والحوكمة
دبي 29 ،يونيو  :2021تنشر دبي لصناعات الطيران كابيتال ،القسم العاملي لتأجير الطائرات في دبي لصناعات الطيران،
اليوم النسخة الولى من تقريرها حول البيئة واملجتمع والحوكمة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  ،2020والذي تم
إعداده في إطار معيار مبادرة التقارير العاملية .ويمكنك االطالع على التقرير من هنا أو في قسم البيئة واملجتمع والحوكمة
على موقعنا اإللكتروني.
ً
وتعليقا على التقرير ،قال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :خالل العام املاض ي ،عملت
أنا وفريقي على تعزيز تواصلنا مع أصحاب املصلحة بشأن قضايا البيئة واملجتمع والحوكمة؛ وقد كانت مالحظاتهم مفيدة
وساهمت في توجيه دبي لصناعات الطيران في كتابة هذا التقرير .لقد حددنا في تقريرنا بشأن البيئة واملجتمع والحوكمة
أهدافنا ،وسوف نكون ملتزمين بهذه الهداف على مدى السنوات القادمة".
ً
وأضاف" :يدرك عمالؤنا ومستثمرونا ومساهمونا بشكل متزايد مسؤوليتهم في أن يكونوا جزءا من التحول العاملي نحو
االقتصاد منخفض الكربون ،ونحن بحاجة إلى التحرك في هذا الشأن الن .لذلك تقوم دبي لصناعات الطيران بإجراء
تخفيضات حقيقية في انبعاثات الكربون من خالل مبادراتنا سواء داخل مباني شركتنا أو في طائراتنا".
االستدامة البيئية
ً
• بلغ نطاقنا الول ونطاقنا الثاني النبعاثات غازات الدفيئة  77طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2020
( .)104 :2019وتم تخفيض نطاقنا الثالث النبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة  ٪11.5منذ عام  .2017ونحن
نستهدف تركيبة أسطول تتضمن ما ال يقل عن  ٪50من تقنيات الجيل التالي ذات الكفاءة العالية في استهالك
الوقود بحلول عام .2025
• تستهدف دبي لصناعات الطيران موازنة  ٪100من رحالتها التجارية بحلول عام  ،2025مما سيقلل بشكل كبير
من تأثير أعمالنا على بيئتنا.
• في عام  ،2021سوف ننتقل إلى مكتبنا الرئيس ي في دبي ،والذي يقع في آي س ي دي بروكفيلد بليس الحائز على
جائزة ليد البالتينية ،مما سيساعد دبي لصناعات الطيران على تقليل انبعاثات الكربون.
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املسؤولية االجتماعية
• نحن ندرك أن دبي لصناعات الطيران كابيتال هي شركة عاملية تعمل من  6مواقع مكاتب ،ونقدر التنوع الذي
يمنحه هذا االمتداد العاملي لقوتنا العاملة .في نهاية عام  ،2020شكلت اإلناث  ٪41من موظفينا على مستوى
العالم ،بما في ذلك  ٪45من فريق اإلدارة العليا لدينا .ونستهدف الحفاظ على نسبة ال تقل عن  ٪40من املواهب
النسائية داخل مؤسستنا.
ً
•  ٪54من أسطول دبي لصناعات الطيران كان مؤجرا لشركات طيران متمركزة في السواق الناشئة في نهاية عام
ً
ً
ّ
 .2020وفي حين يعتبر الطيران حافزا حيويا للتنمية االقتصادية ،ال سيما في السواق الناشئة ،تمكن أصولنا
الدول من خالل زيادة الوصول إلى السواق العاملية.
• في عام  ،2021نعمل على تعزيز السياسات الفنية للموردين ،حتى نتمكن من تعزيز مراجعتنا وتقييمنا لألداء.
التميزفي الحوكمة
• واصلنا التركيز على التواصل مع أصحاب املصلحة في عام  ،2020بما في ذلك املشاركة مع أصحاب املصلحة في
تطوير تقرير البيئة واملجتمع والحوكمة .ويتمثل أحد أهدافنا لعام  2021في تنفيذ سياسة تواصل رسمية مع
أصحاب املصلحة.
• منذ سنوات عديدة ،قمنا بنشر بياناتنا املالية ربع السنوية على موقعنا اإللكتروني الخاص بعالقات املستثمرين.
ً
مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا متاحة الن أيضا على موقعنا اإللكتروني ،ونعمل على إضافة إمكانية الوصول
من الخارج إلى خط خدمة العمالء لـ .EthicsPoint
ً
• نحن نعمل أيضا على تحسين تقييمات البيئة واملجتمع والحوكمة ،من خالل إضفاء الطابع الرسمي على
سياساتنا والعمل على تضمين جورامكو في تقارير البيئة واملجتمع والحوكمة املستقبلية من دبي لصناعات
الطيران.

انتهى-نبذة عن دبي لصناعات الطيران
ً
"دبي لصناعات الطيران املحدودة" هي شركة عاملية متخصصة في خدمات الطيران ومقرها دبي .وتقدم الشركة خدماتها لكثر من  170عميال
من شركات الطيران في ما يزيد عن  65دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن ّ
وعمان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.
يقوم قسم تأجير الطائرات في الشركة الحائز على الجوائز ،بامتالك وإدارة أسطول يتألف من نحو  425طائرة من طرازات "إيرباص" و"إيه تي
آر" و"بوينغ" ،حيث تتجاوز قيمة أسطول الشركة  16مليار دوالر .كما يقدم قسم الهندسة خدماته للعمالء في أوروبا والشرق الوسط وأفريقيا
وجنوب آسيا من مركزه املتطور الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى  15طائرة ذات جسم عريض أو ضيق .وتم اعتماد الشركة للعمل على 13
ً
طرازا من الطائرات ،وتحظى باعتماد تنظيمي من أكثر من  25جهة تنظيمية عاملية .املزيد من املعلومات عبر موقع الشركة اإللكتروني
www.dubaiaerospace.com
للمزيد من املعلومات ،يرجى التواصل مع:
الشؤون اإلعالمية
آرني بيفارت
+971 4 428 9591
press.office@dubaiaerospace.com

شؤون مستثمري الدخل الثابت
سنان كهيا
+971 4 428 9593
investorrelations@dubaiaerospace.com
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