خبرصحفي

"دبي لصناعات الطيران" تعلن نتائجها المالية لألشهر الستة
المنتهية في  30يونيو 2021
دبي 4 ،أغسطس  : 2021أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم عن نتائجها المالية لألشهر الستة المنتهية في
 30يونيو  .2021ويمكن تحميل النسخة الكاملة لتقارير النتائج المالية من هنا.
أهم النتائج المالية والتشغيلية:

• إجمالي اإليرادات 613.4 :مليون دوالر أمريكي (النصف األول من عام  675.9 :2020مليون دوالر أمريكي)
• األرباح المعدلة قبل الضريبة 67.3 :مليون دوالر أمريكي (النصف األول من  131.9 :2020مليون دوالر أمريكي)
• التدفق النقدي التشغيلي 498.5 :مليون دوالر أمريكي (النصف األول من عام  432.2 :2020مليون دوالر أمريكي)
• الديون غير المضمونة كنسبة مئوية من إجمالي الدين( ٪70.8 :نهاية عام )٪62.6 :2020
• السيولة المتاحة 4،099.0 :مليون دوالر أمريكي (نهاية عام  2،693.0 :2020مليون دوالر أمريكي)
• استخدام األسطول( ٪99.1 :نهاية عام )٪98.2 :2020
• معدل التحصيل( ٪89 :النصف األول )٪83 :2020
 رفع تصنيف األفق االئتماني إلى "مستقر" من قبل وكالتي موديز وفيتش نشر النسخة األولى من تقرير الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية  ESGمتضمناً أهداف السنة المالية  2021والسنةالمالية 2025
 الشركة التزمت بشراء  26طائرة وبيع  27طائرة زيادة السيولة المتاحة إلى  4.1مليار دوالر أمريكي مقابل  2.7مليار دوالر أمريكي بنهاية عام 2020يتم تعريف معدل التحصيل على أنه مجموع المبالغ النقدية المحصلة من اإليجارات كنسبة مئوية من إجمالي المستحقات المتعاقد عليها المستحقة للفترة بعد دمج تأثير أي تعديل لعقد
اعتبارا من  30يونيو .2021
اإليجار أو اتفاقيات التأجيل المنفذة
ً
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 استرداد حوالي  456مليون دوالر أمريكي من ديون القسيمة المرتفعة في مارس  2021واإلعالن عن استرداد مبكر لمبلغإضافي قيمته  1.25مليار دوالر أمريكي في أغسطس 2021
وتعليًقا على النتائج ،قال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :تعكس نتائجنا المالية للنصف
األول من عام  2021اعتماداً قوياً للتكنولوجيا الجديدة والطائرات ذات البدن الضيق الموفرة للوقود والبيئة القوية لمبيعات
أصول الطائرات .لقد قدمنا طلبية مباشرة لشركة بوينغ لما يصل إلى  15طائرة من طراز  8-737ماكس لتلبية متطلبات
عمالئنا لتحديث أساطيلهم".
وأضاف" :يستمر التعافي في الطلب على النقل الجوي للركاب على نحو جيد ،ولكنه غير متساو في جميع المناطق وجميع
أنواع الطائرات ،حيث ال تزال الطبيعة غير المتكافئة النتشار اللقاح جغرافياً وظهور المتحورات الفيروسية تمثل عائقاً أمام
العودة المتوقعة إلى الحياة الطبيعية الكاملة ،لذلك فنحن نحافظ على حذرنا على الرغم من تفاؤلنا .كما ال تزال ميزانيتنا
العمومية قوية مع مستويات عالية من كفاية رأس المال ومستويات استثنائية من السيولة المتاحة".
البث عبر اإلنترنت والمؤتمر عبر الهاتف
فيما يتعلق بإصدار أرباح شركة دبي لصناعات الطيران للربع الثاني  ،2021ستستضيف إدارة الشركة مؤتم اًر عبر الهاتف
يوم  4أغسطس  2021عند الساعة .)SGT( 21:00 )GST( 17:00 )BST( 14:00 )EDT( 09:00
يمكن االنضمام إلى المكالمة مباشرًة من خالل النقر هنا من الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو الجهاز المحمول ،أو
عن طريق االتصال بأحد أرقام االتصال العالمية واستخدام رمز الدخول.2145801 :

يمكن أيضاً الحصول على التفاصيل الكاملة للمكالمة مباشرًة عبر الرابط الموجود على موقع دبي لصناعات الطيران:
.www.dubaiaerospace.com/investors
البيانات التطلعية
قد تشكل بعض المعلومات الواردة في هذا البي ان الصحفي "بيانات تطلعية" يمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات
استشرافية ،مثل "يجوز" و"سوف" و"ينبغي" و"يمكن" و "تواصل" و"توقع" أو "يتنبأ" أو "مشروع" أو "خطة" أو "تقدير" أو "ميزانية"
أو "يفترض" أو "محتمل" أو "مستقبلي" أو "يعتزم" أو "يعتقد" أو سلبيات ذلك أو المصطلحات المماثلة األخرى .وتعكس هذه
البيانات التوقعات واالفتراضات الحالية لدبي لصناعات الطيران وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة فيما يتعلق
باألحداث أو النتائج أو المخرجات المستقبلية وليست ضمانات للنتائج المستقبلية أو الوضع المالي .قد تختلف النتائج أو
يتم تعريف معدل التحصيل على أنه مجموع المبالغ النقدية المحصلة من اإليجارات كنسبة مئوية من إجمالي المستحقات المتعاقد عليها المستحقة للفترة بعد دمج تأثير أي تعديل لعقد
اعتبارا من  30يونيو .2021
اإليجار أو اتفاقيات التأجيل المنفذة
ً
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األداء أو اإلنجازات أو الظروف الفعلية مادياً عن تلك الموجودة في االفتراضات والبيانات التطلعية نتيج ًة لعدد من العوامل،
والعديد منها خارج عن سيطرة دبي لصناعات الطيران.
المعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية IFRS
قد يتضمن هذا البيان الصحفي بعض المعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،IFRS
مثل األرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واالستهالك ،والتي لم يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية .ونظ اًر لقيود األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك ،ال ينبغي اعتبارها بديالً عن المعلومات
المالية التي يتم إعدادها أو تحديدها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،حسب االقتضاء .وعند االقتضاء ،تعوض
دبي لصناعات الطيران عن هذه القيود باالعتماد بشكل أساسي على النتائج المتوافقة مع المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية واستخدام األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك فقط لألغراض التكميلية.
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نتائج العمليات
تستند المناقشة التالية لنتائج عملياتنا إلى بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد ،وغيره من بيانات الدخل الشاملة وبيان
الوضع المالي الموحد التي تم استخالصها من بياناتنا المالية لألشهر الستة المنتهية في  30يونيو .2021

نتائج العمليات (بماليين الدوالرات األمريكية)

األشهر الستة المنتهية في  30يونيو

2021

2020

إجمالي اإليرادات

613.4

675.9

مكاسب إعادة تدوير الطائرات

29.2

9.9

استهالك الدين واإلهالك

)(287.2

)(279.9

تكلفة توفير خدمات الصيانة الهندسية

)(36.5
)(31.9

)(38.5

بدل خسارة األصول المالية
صيانة الطائرات

)(35.7

)(27.9

)(10.8

)(9.0

الربح التشغيلي

240.5

308.0

البيان الموحد للربح أو الخسائر و الدخل الشامل

النفقات

النفقات العامة واإلدارية

دخل التمويل

3.2

تكاليف التمويل

)(22.5

10.0

تكاليف سداد الديون

)(176.4

)(186.1

)(16.1

-

صافي تكاليف التمويل

)(189.3

)(176.1

الربح قبل حسم ضريبة الدخل
تكاليف ضريبة الدخل

)(2.2

51.2

)(10.2

الربح للفترة

49.0

121.7

إضافة تكاليف استرداد الديون

16.1

-

األباح المعدلة للفترة

65.1

121.7

131.9

حتى تاريخ
Jun 30,

Dec 31,

الطائرات المخصصة لإليجار

1,613.3

566.5

11,497.2

11,321.0

إجمالي األصول

14,284.1

12,742.5

إجمالي القروض والديون
إجمالي حقوق الملكية

9,515.3

7,907.2

2,964.8

2,891.1

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

14,284.1

12,742.5

بيان المكانة المالية المتكاملة (االستنتاج)

2021

إجمالي السيولة والموارد النقدية

2020

األشهر الستة المنتهة في  30يونيو
الحساب المعدل لألرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واستهالك الدين

)(1

األرباح للفترة
اإلضافة

2021

2020

49.0

121.7
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189.3

صافي تكاليف التمويل

تكلفة ضريبة الدخل
بدل الخسارة

176.1

2.2

10.2

35.7

27.9

استهالك الدين واإلهالك

287.2

279.9

األرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واالستهالك

563.4

615.8

حتى تاريخ
المقاييس المالية
الهامش قبل الضريبة (نسبة مئوية)((2

العائد على حقوق الملكية قبل حسم الضريبة (نسبة مئوية)
صافي الدين مقابل حقوق الملكية (مرات)

)(3

إجمالي السيولة المتاحة (بمليارات الدوالرات األمريكية)

)(5

نسبة تغطية السيولة (نسبة مئوية)

2021

2020

3.5

8.4

8.3

)(4

الدين غير المضمون/إجمالي الدين (نسبة مئوية)

 30يونيو

 31ديسمبر

2.69x

2.57x

4.1

2.7

70.8

)(6

238.0

)(7) (8

19.2

62.6

235.2

تم تقريب جميع األرقام المالية أعاله لعرضها بشكل واضح .تستند النسب المئوية إلى األعداد األساسية.
()1

نعرف الحساب المعدل لألرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واستهالك الدين كربح ،باستثناء صافي تكاليف التمويل وبدل خسارة األصول المالية وتكلفة ضريبة الدخل واستهالك الدين
ّ

()2

ُيحتسب كربح قبل ضريبة الدخل مقسوماً على إجمالي اإليرادات.
ُيحتسب كربح قبل ضريبة الدخل (سنوياً في حالة الفترات المؤقتة) مقسوماً على متوسط إجمالي حقوق الملكية.
يُحتسب كصافي الديون (أي إجمالي القروض والديون ،وصافي تكاليف إصدار الدين دون النقد وما يعادله) مقسوماً على إجمالي حقوق الملكية

واإلهالك.

()3
()4
()5
()6
()7
()8

ُيحتسب كمجموع االئتمانات المتجددة المتاحة والنقد وما يعادله.
يُحتسب كقروض وديون غير مضمونة مقسومة على إجمالي القروض المصرفية.
ُيحتسب كمجموع السيولة المتاحة مقسوماً على مدفوعات ديون حق الرجوع

تم تعديل نسبة تغطية السيولة في  30يونيو  2021الستبعاد ما يقرب من  1.25مليار دوالر أمريكي في السندات الممتازة التي تم اإلعالن عن استردادها  ،والتي من المقرر استردادها
في  02أغسطس 2021
-انتهى-

نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران ومقرها دبي .وتقدم الشركة خدماتها

وعمان وسنغافورة
ألكثر من  170عميالً من شركات الطيران في ما يزيد عن  65دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن ّ
وميامي ونيويورك وسياتل.
يقوم قسم تأجير الطائرات في الشركة الحائز على الجوائز ،بامتالك وإدارة أسطول يتألف من نحو  425طائرة من ط ارزات
"إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ" ،حيث تتجاوز قيمة أسطول الشركة  16مليار دوالر .كما يقدم قسم الهندسة خدماته للعمالء

في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من مركزه المتطور الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى  15طائرة ذات جسم
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اإليجار أو اتفاقيات التأجيل المنفذة
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عريض أو ضيق .وتم اعتماد الشركة للعمل على  13ط ار اًز من الطائرات ،وتحظى باعتماد تنظيمي من أكثر من  25جهة

تنظيمية عالمية .المزيد من المعلومات عبر موقع الشركة اإللكتروني www.dubaiaerospace.com
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
الشؤون اإلعالمية

شؤون مستثمري الدخل الثابت

ديون مكارثي

آرني بيفارت

+971 4 428 9591

+971 4 428 9576

press.office@dubaiaerospace.com

investorrelations@dubaiaerospace.com
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