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 خبر صحفي 

 

دبي لصناعات الطيران تنشر تقريرها حول الحوكمة البيئية  

 2021واالجتماعية واملؤسسية لعام 

 

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران املحدودة اليوم عن نشر تقريرها السنوي الثاني عن الحوكمة   :2022أبريل  28دبي، 

 من دبي لصناعات الطيران كابيتال  يشمل  . و 2021ديسمبر    31البيئية واالجتماعية واملؤسسية للسنة املنتهية في  
ً
التقرير كال

للهندسة،   لصناعات الطيران  بالكاموهو  ودبي  تقرير موحد  حول الحوكمة البيئية   ل عن إفصاحات دبي لصناعاتأول 

بينما معيار املبادرة العاملية إلعداد التقاريروفق  تقرير  ال تم إعداد  وقد  .  واالجتماعية واملؤسسية   KPMGقدمت شركة    ، 

 ضمان 
ً
 محدود  ا

ً
 تقريرال في  تضمينها  بشأن مقاييس معينة تم    ا

ً
ضمن  متاح    KPMGبيان التأكيد املستقل لشركة  بأن    ، علما

 . اإللكترونيعلى موقعنا  الحوكمة البيئية واالجتماعية واملؤسسيةقسم ، أو في هنايمكن العثور على التقرير . و تقريرال 

 

لصناعات الطيران: "نواصل العمل مع أصحا  تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي   على التقرير، قال فيروز 
ً
ب  وتعليقا

إدارة الحوكمة البيئية واالجتماعية واملؤسسية دمج املصلحة لضمان أن تكون تقاريرنا وإفصاحاتنا ذات صلة وشفافة، ول 

 منفي اللغة العامية في جميع أنحاء الشركة
ً
باملسؤولية والتزام  ، وذلك انطالقا بالريادة في الحوكمة    ناإحساسنا  الراسخ 

تماش ى بشكل  تضمن أننا ن اإلجراءات التي نواصل اتخاذها  إن  في مجتمع تأجير الطائرات.  البيئية واالجتماعية واملؤسسية  

بشكل متسارع ومستمر  االنتقال يعملون على وثيق مع مساهمينا ومستثمرينا وموظفينا وأصحاب املصلحة اآلخرين الذين 

 . "من الكربون  يخالالقتصاد نحو اال

 

 بين عمالئنا ومستثمرينا الذين يدركون مسؤولياتهم في جهود إزالة الكربون، وبالتزامن 
ً
 متزايدا

ً
وأضاف: "ما زلنا نشهد توجها

 ".التوجهاتمع ذلك، نقوم بتوظيف رأسمالنا بطرق تدعم هذه 

 

اإلمارات توافقنا مع اتفاقيات باريس للمناخ، ومبادرة  نحن نؤكد  تقرير الحوكمة البيئية واالجتماعية واملؤسسية،  من خالل  

 . 2050بحلول عام   Fly Net Zeroفي قطاع الطيرانتعهد بتحقيق انبعاثات صفرية ال ، و 2050للحياد املناخي ستراتيجية اال 

 

https://dubaiaerospace.com/wp-content/uploads/2022/04/DAE-ESG-Report-for-the-Year-Ended-December-31-2021.pdf
https://dubaiaerospace.com/esg/
https://dubaiaerospace.com/esg/
https://dubaiaerospace.com/esg/
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   2021األداء في 

تصنيف • على  واملؤسسية   14.1حصلنا  واالجتماعية  البيئية  للحوكمة  شركة    األول  كما  ،  Sustainalyticsمن 

 2021لعام  نفسها  شركة  ال " من  ESG Regional Top Rating" و"ESG Industry Top Ratingحصلنا على اعتماد "

وكمة  وسياسة مشاركة أصحاب املصلحة في قسم الحالحوكمة البيئية واالجتماعية واملؤسسية  نشرنا سياسة   •

 من أجل توفير شفافية إضافية ألصحاب املصلحة الرئيسيين اإللكتروني  ناعلى موقع

التي حددتها الشركة عند نشر   2021لعام  12من مؤشرات األداء الرئيسية اـل  11حققت دبي لصناعات الطيران  •

عام   الكربون حتى  تعويض  بشأن  السياسة  تقديم  تأجيل  واختارت  االفتتاحي،  بإجراء    2022تقريرها  للسماح 

 مشاورات إضافية مع املوظفين وشركاء السفر

 

 الريادة البيئية 

أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام   1504 إلى 2والنطاق  1انبعاثات غازات الدفيئة في النطاق وصلت  •

 طن 170(، منها 1281: 2020) 2021
ً
عزى إلى شركة  77: 2020) 2021من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام  ا

ُ
( ت

انتقلنا إلى أداة خارجية ملراقبة و في كال الفترتين.    2نطاق  ضمن ال دبي لصناعات الطيران كابيتال، وكلها كانت  

 لالنبعاثات اإلجمالية ألسطولنا  أدقت الكربون للتأكد من أن لدينا فهم انبعاثا

في عموم أنشطتنا  الخاص بنا لدعم انتقالنا إلى استهالك الطاقة الخضراء    ةنشرنا إطار عمل الكهرباء املستدام •

 العاملية 

 ٪ 39قمنا بزيادة نسبة طائراتنا من الجيل التالي املوفرة للوقود في أسطولنا إلى  •

 

 املسؤولية االجتماعية 

، دبي لصناعات الطيران كابيتالشركة  في  ستويات  املجميع  على    القطاعفي  بين الجنسين  التنوع  ريادة  حافظنا على   •

  من اإلناثالشركة ٪ من موظفي 40أكثر من حيث أن 
ً
 الشركة٪ من فريق القيادة في 44 اللواتي يشكلن أيضا

٪ من أسطولنا لشركات طيران  56، حيث تم تأجير  في األسواق الناشئة  االقتصاديالتعافي  النمو و واصلنا دعم   •

 2021متمركزة في األسواق الناشئة في نهاية عام 

ل سياسة  بتطبيق  قمنا   • بالكامل    ، تدقيق العوامل االجتماعية الرئيسية ، والتي تتضمن  ينالفني  ينلموردمنقحة 

 . لتعزيز مراجعتنا وتقييمنا لألداء

 

 التميز في الحوكمة 

إضافة   • إلى  إمكانية  تمت  خارجي  أن    EthicsPointوصول  لدى  لضمان  الداخليين  يكون  املصلحة  أصحاب 

 مخاوف تتعلق بالحوكمة أو االمتثال أو األخالقيات ةأي للتعامل مع والخارجيين طرق متعددة 
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ب  • للهندسة  دمج  قمنا  الطيران  لصناعات  تقييمات  دبي  في  واملؤسسية بالكامل  واالجتماعية  البيئية  ،  الحوكمة 

 دبي لصناعات الطيران بأكملها لتوفير قدر أكبر من الشفافية واإلفصاحات حول انبعاثات شركة 

بالنسبة  األمن واألداء    رفع مستوياتية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، مما أدى إلى  التحديث العاملي للبنأكملنا   •

 ملوظفينا

 

 نحو 
ً
 2050بحلول عام لتحقيق الحياد املناخي العمل معا

تعهد   • بدعم  التزامنا  كربونية صفرية   Fly Net Zeroأكدنا  انبعاثات  لتحقيق  الطيران  به صناعة  تعهدت  الذي 

لجمعية العمومية في أكتوبر  العادي ل جتماع  اال وافق عليه اتحاد النقل الجوي الدولي في  والذي  ،  2050بحلول عام  

2021 

أمريكي أخرى من رأس املال  مليار دوالر  1.1استثمار ، و التكنولوجيا الحديثةنواصل االستثمار في الطائرات ذات  •

تقنيات خفض  إلى عمالئنا املستمر ل نتقال اال اململوكة واملدارة للحصول على طائرات جديدة تدعم  ناعبر محافظ

 ية الكربون االنبعاثات 

 انتهى 

 

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران 

 لها خدماتها ألكثر  
ً
   170من "دبي لصناعات الطيران املحدودة" هي شركة عاملية متخصصة في خدمات الطيران. وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقرا

ً
عميال

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

 

من الطائرات التي تتراوح بين اململوكة واملدارة وقيد الطلب واملفوض   425تأجير الطائرات في الشركة والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو   قسم 

عمالء في أوروبا والشرق  مليار دوالر. بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة خدماته لل  16بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، بقيمة تتجاوز 

إلى   ما يصل  يمكنها استيعاب  آسيا من منشأته املتطورة التي  تم اعتماد    17األوسط وأفريقيا وجنوب  الضيق. وقد  أو  العريض  من الطائرات ذات البدن 

للعمل على   باعتماد أكثر من    13الشركة   من الطائرات كما تحظى 
ً
املزيد من امل  25طرازا تنظيمية عاملية.  للشركة:  جهة  اإللكتروني  املوقع  علومات على 

www.dubaiaerospace.com   

 

 للمزيد من املعلومات، 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 

 

http://www.dubaiaerospace.com/

