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 خبر صحفي 
 

 2021"دبي لصناعات الطيران" تعلن نتائجها المالية الكاملة لعام 
 

ديسمبر   31المنتهية في  المالية  للسنة  : أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" عن نتائجها  2022فبرارير    9دبي،  
   هنا.. ويمكن تحميل النسخة الكاملة لتقارير النتائج المالية من  2021

 
 :المالية  نتائج الأهم 

  السنة الكاملة 

األمريكية بماليين الدوالرات  2021 2020  
 إجمالي اإليرادات  1,238.3 1,300.3

 (1) األرباح المعدلة قبل الضريبة 196.6 250.2
 التدفق النقدي التشغيلي  1,143.0 867.9

   

 (1) هامش الربح المعدل قبل خصم الضرائب 15.9% 19.2%
 (1) معدل العائد على حقوق الملكية قبل الضريبة  6.7% 8.4%
 (2) معدل التحصيل 94% 86%

   

  نهاية السنة 
 بماليين الدوالرات األمريكية  2021 2020
2.57x 2.54x  صافي الدين إلى حقوق الملكية 

 السيولة المتاحت  2.9 2.7
 نسبة الدين غير المضمون  69.8% 62.6%

 
 .2021ديسمبر  31دوالر أمريكي المتكبدة خالل السنة المنتهية في مليون  38.3( تم تعديلها الستبعاد تكاليف استرداد السندات لمرة واحدة البالغة 1)
المستحقة للفترة بعد دمج تأثير أي و عليها    ( ُيعّرف معدل التحصيل على أنه مجموع المبالغ النقدية المحصلة من إيجارات اإليجارات كنسبة مئوية من إجمالي الذمم المدينة المتعاقد2)

 . 2021ديسمبر  31 حتىتعديل لعقد اإليجار أو اتفاقيات التأجيل المنفذة 

 

 :األعمال  نتائج أهم  

 على المدى الطويل   8ماكس    737طائرة بوينج    14 وتأجيرتم طلب    •

 طائرة   79• زيادة عدد الطائرات الخاضعة لإلدارة إلى 

 قسم الهندسة لدى دبي لصناعات الطيران صيانة الطائرات في  أعمال  أعلى اإليرادات السنوية و تسجيل  •  

https://dubaiaerospace.com/wp-content/uploads/2022/02/DAE-Results-for-the-year-ended-31-Dec-2021.pdf
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تصنيفالحصول  •   األعلى  االعتماد  )للمخاطر    ا  على  والحوكمة  واالجتماعية  شركة   2021لعام    (ESGالبيئية  من 

Sustainalytics 

 

وتعليقا  على النتائج، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "تشير نتائجنا المالية للعام بأكمله 

خالل العام الماضي لتعزيز أعمال . لقد أنهينا العام بميزانية عمومية قوية، وسيولة الشركة  إلى اإلجراءات التي اتخذناها 

 .2022استثنائية، واستخدام كبير لألسطول، ونحن في وضع جيد الغتنام فرص النمو مع إعادة فتح األسواق في عام

عام ٪ في الربع األخير من  100عاد معدل التحصيل لدينا إلى    ،استقرت طلبات المساعدة والدعم من عمالئنافي حين  "
مليون   867.9مليون دوالر أمريكي في العام، بعد أن كان    1،143.0وزاد التدفق النقدي التشغيلي لهذا العام إلى   ، 2021

مبلغ رأس المال الذي استخدمته شركة دبي لصناعات الطيران لميزانيتنا العمومية وتجاوز  .  2020دوالر أمريكي في عام  
 مليار دوالر أمريكي.  3.0حدود   الجائحة ئرات منذ بداية  ولشركائنا من المستثمرين في مجال الطا

 
تم وضعها جميعا  في و كفاءة في استهالك الوقود،  عالية اللقد قدمنا طلبا  لدى شركة بوينج للحصول على طائرات جديدة  "

تاحة ظروف السوق الصعبة إل ظل  بتحويل الطائرات ذات الجسم الضيق والعريض في  أيضا   قمنا  و عقود إيجار طويلة األجل.  
بإعادة تمويل مبلغ قياسي من الديون لخفض كذلك  قمنا  و القدرة لشركات الطيران التي تريد أن تكون جاهزة الستئناف الطلب.  

 مصروفات الفائدة وتأجيل استحقاقات الديون.
 

الهندسة في دبي لصناعا" وإصالحها يشهد قسم  الطائرات  خدمات صيانة هياكل  قياسيا  على  إيرادات وطلبا   الطيران   ت 
طائرة في عام   360ألول مرة في تاريخنا، وقمنا بإدخال  2021تجاوزنا مليون ساعة عمل مفوترة في عام وقد . وتجديدها

2021". 
 

 البث عبر اإلنترنت والمؤتمر عبر الهاتف 
 9بالكامل، ستستضيف اإلدارة مؤتمرا  عبر الهاتف في   2021فيما يتعلق بإصدار أرباح شركة دبي لصناعات الطيران لعام  

 14:00  (GMT  )18:00  (GST )22:00  (SGT .)  (EST)  09:00عند الساعة 2022فبراير 
 

من الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو الجهاز المحمول، أو  هنايمكن االنضمام إلى المكالمة مباشرة  من خالل النقر  
 .1525134واستخدام رمز الدخول:   أرقام االتصال العالمية عن طريق االتصال بأحد  

 
الطيران:  دبي لصناعات  الموجود على موقع  الرابط  للمكالمة مباشرة  عبر  الكاملة  التفاصيل  الحصول على  أيضا   يمكن 

www.dubaiaerospace.com/investors  . 

https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1524458&tp_key=f85075f273
https://dubaiaerospace.com/wp-content/uploads/2022/02/DAE-Local-dial-q4-2021.pdf
https://dubaiaerospace.com/wp-content/uploads/2022/02/DAE-Local-dial-q4-2021.pdf
https://dubaiaerospace.com/wp-content/uploads/2022/02/DAE-Local-dial-q4-2021.pdf
http://www.dubaiaerospace.com/investors
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 البيانات التطلعي 

قد تشكل بعض المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" يمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات 
"يتنبأ" أو "مشروع" أو "خطة" أو "تقدير" أو "ميزانية" استشرافية، مثل "يجوز" و"سوف" و"ينبغي" و"يمكن" و "تواصل" و"توقع" أو  

أو "يفترض" أو "محتمل" أو "مستقبلي" أو "يعتزم" أو "يعتقد" أو سلبيات ذلك أو المصطلحات المماثلة األخرى. تعكس هذه 
فيما يتعلق   البيانات التوقعات واالفتراضات الحالية لدبي لصناعات الطيران وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة

باألحداث أو النتائج أو المخرجات المستقبلية وليست ضمانات للنتائج المستقبلية أو الوضع المالي. قد تختلف النتائج أو 
األداء أو اإلنجازات أو الظروف الفعلية ماديا  عن تلك الموجودة في االفتراضات و البيانات التطلعية نتيجة  لعدد من العوامل، 

 خارج عن سيطرة دبي لصناعات الطيران. والعديد منها 
 

 IFRSالمعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  
، IFRSقد يتضمن هذا البيان الصحفي بعض المعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

، والتي لم يتم إعدادها وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير فائدة والضرائب واإلهالك واالستهالكقبل الالمعدلة األرباح مثل 
المالية. ونظرا  لقيود األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك، ال ينبغي اعتبارها بديال  عن المعلومات 

للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، حسب االقتضاء. وعند االقتضاء، تعوض المالية التي يتم إعدادها أو تحديدها وفقا   
دبي لصناعات الطيران عن هذه القيود باالعتماد بشكل أساسي على النتائج المتوافقة مع المعايير الدولية إلعداد التقارير 

 ستهالك فقط لألغراض التكميلية.المالية واستخدام األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واال
 انتهى 

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران 
 

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران. وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي 
دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن   65عميال  من شركات الطيران في ما يزيد عن   170مقرا  لها خدماتها ألكثر من 

 وعّمان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.  
 

من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة   425تأجير الطائرات في الشركة والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو    قسم
مليار دوالر. بينما  16والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، بقيمة تتجاوز 

عمالء في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة التي يقدم قسم الهندسة في الشركة خدماته لل
طرازا    13من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على    17يمكنها استيعاب ما يصل إلى  

علومات على الموقع اإللكتروني للشركة: جهة تنظيمية عالمية. المزيد من الم 25من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من  
www.dubaiaerospace.com   

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 

http://www.dubaiaerospace.com/
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 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 

 
 

 


