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 خبر صحفي 

 
 

 األفضل في قطاع تأجير الطائرات

تحصل على تصنيف منخفض للمخاطر البيئية  " دبي لصناعات الطيران" 
 " Sustainalyticsمن شركة "  14.1واالجتماعية والحوكمة بدرجة 

 
أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، شركة خدمات الطيران العالمية، اليوم حصولها    :2021سبتبمر    13دبي،  

( والتي تم تقييمها من قبل ESGفي تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية والحوكمة )  14.1على درجة  
باعتبارها في فئة "منخفضة المخاطر". ويمكن االطالع على تقرير تصنيف دبي   Sustainalyticsشركة 
 الشركة.  موقعأو على  هنا من ات الطيرانلصناع

 
التقرير البيئي واالجتماعي والحوكمة في  من يأتي ذلك بعد نشر "دبي لصناعات الطيران" للنسخة األولى و 

 الشركة.  موقعأو على  هنا، والذي يمكن الوصول إليه من 2021يونيو 
 

الرئيس   تارابور،  التقرير، قال فيروز  نشر  على  "جاء وتعليقًا  الطيران:  لشركة دبي لصناعات  التنفيذي 
تصنيفنا للمخاطر البيئية واالجتماعية والحوكمة أدنى من أي شركة في قطاعنا، وهذا يعكس الجهد الذي  
والحوكمة  البيئية واالجتماعية  المخاطر  إدارة  لتعزيز  الماضية  الثمانية عشرة  بذله فريقنا خالل األشهر 

ّرنا في دبي لصناعات الطيران أن تحظى جهودنا بهذا التقدير من شركة  وإطار العمل في الشركة. ويس
"Sustainalytics  ونتطلع إلى مواصلة التواصل مع أصحاب المصلحة بشأن قضايا البيئة والمجتمع ،"

 والحوكمة".
 
مدى تعرض شركة  بقياس    Sustainalyticsيقوم تقرير المخاطر البيئية واالجتماعية والحوكمة من شركة  و 

ما للمخاطر البيئية واالجتماعية والحوكمة في قطاع عملها ومدى كفاءة إدارة الشركة لتلك المخاطر. وتجمع 
والتعرض  اإلدارة  بين مفاهيم  والحوكمة  البيئية واالجتماعية  المخاطر  لقياس  األبعاد  الطريقة متعددة  هذه 

ة واالجتماعية والحوكمة غير الُمدارة أو  للوصول إلى تقييم لهذه المخاطر، أي درجة إجمالية للمخاطر البيئي

https://dubaiaerospace.com/wp-content/uploads/2021/09/Dubai_Aerospace_Enterprise_DAE_Ltd_ESGRiskRatingsSummaryReport_09_09_2021.pdf
https://dubaiaerospace.com/esg/
https://dubaiaerospace.com/wp-content/uploads/2021/06/DAE-ESG-Report-for-the-Year-Ended-December-31-2020.pdf
https://dubaiaerospace.com/esg/
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تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية والحوكمة، والتي يمكن مقارنتها في جميع القطاعات. وتوفر هذه 
الخاصة بشركة   غير    Sustainalyticsالتصنيفات  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  للمخاطر  مقياسًا كميًا 

 مستويات للمخاطر: ضئيلة، ومنخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة، وشديدة.الُمدارة، وتميز بين خمسة 
 - انتهى-

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

من مواقعها السبعة في دبي ودبلن    دولة  65عمياًل من شركات الطيران في ما يزيد عن    170خدماتها ألكثر من  
 وعّمان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.   

 
طائرة من   425يقوم قسم تأجير الطائرات في الشركة الحائز على الجوائز، بامتالك وإدارة أسطول يتألف من نحو 

مليار دوالر. كما يقدم قسم الهندسة    16طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، حيث تتجاوز قيمة أسطول الشركة  
نوب آسيا من مركزه المتطور الذي يمكنه استيعاب ما يصل  خدماته للعمالء في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وج

الشركة للعمل على    15إلى   وتحظى    13طائرة ذات جسم عريض أو ضيق. وتم اعتماد  طرازًا من الطائرات، 
من   أكثر  تنظيمي من  اإللكتروني    25باعتماد  الشركة  عبر موقع  المعلومات  المزيد من  عالمية.  تنظيمية  جهة 

www.dubaiaerospace.com 
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
 شؤون مستثمري الدخل الثابت  الشؤون اإلعالمية 

 ديون مكارثي   آرني بيفارت
+971 4 428 9591 +971 4 428 9576 

press.office@dubaiaerospace.com investorrelations@dubaiaerospace.com 
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.dubaiaerospace.com&d=DgMFAg&c=7563p3e2zaQw0AB1wrFVgyagb2IE5rTZOYPxLxfZlX4&r=Tx2ByP48hnNLelvdAfh1rnDP-7vFin2T0fSclktbeNg&m=AlNm0Pl4XTP3jiJ4s7FCK6L6DLGvEdJ3x-9dY14ODPI&s=3VAWgHK6g1ZbWe_YllK5Ofc_xYGuidPx_GPR_yyJgyw&e=

