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"دبي لصناعات الطيران" تعلن نتائجها املالية لألشهرالثالثة املنتهية
في  31مارس 2022
دبي 6 ،مايو  :2022أعلنت "دبي لصناعات الطيران املحدودة" اليوم عن نتائجها املالية لألشهر الثالثة املنتهية في  31مارس
 .2022ويمكن تحميل النسخة الكاملة لتقارير النتائج املالية من هنا.
أهم النتائج املالية
فترة الثالثة أشهراملنتهية في  31مارس
قبل البنود االستثنائية
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تم تعديل نتائج  2021الستبعاد تكاليف استرداد السندات ملرة واحدة البالغة  16.1مليون دوالر أمريكي املتكبدة خالل األشهر الثالثة املنتهية في  31مارس .2021

أهم نتائج األعمال:
• ارتفع صافي الدخل قبل البنود االستثنائية بنسبة  ٪91إلى  46.6مليون دوالر أمريكي
• زادت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بنسبة  ٪64لتصل إلى  357مليون دوالر أمريكي
• نسبة السيولة قوية جدا عند ٪486
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• بلغ صافي الدين إلى حقوق امللكية قبل البنود االستثنائية  2.35ضعفا
بند استثنائي:
• صافي شطب طائرات مع شركات طيران في روسيا لم تعد تحت سيطرة الشركة بمبلغ  537.9مليون دوالر أمريكي
وتعليقا على النتائج ،قال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :تظهر نتائجنا املالية للربع األول
من عام  2022القوة الكامنة وراء شركة دبي لصناعات الطيران ،واالنتعاش املستمر الذي يقوده الطلب في مجال السفر
الجوي عامليا .وما زلنا نرى توجها نحو عودة السفر الجوي إلى طبيعته حيث تشير جميع املؤشرات الرئيسية إلى موسم
صيفي قوي قادم بالنسبة لعمالئنا من شركات الطيران".
وأضاف" :لقد تعاملنا بشكل استباقي مع فقدان السيطرة على طائراتنا املؤجرة لشركات الطيران في روسيا من خالل شطب
صافي استثمارنا .وقدمنا مطالبات بقيمة  1.0مليار دوالر أمريكي بموجب بوالص تأمين معينة ونتوقع تقديم مطالبات
إضافية السترداد املبالغ املستحقة لنا .وتظل مقاييس كفاية رأس املال والسيولة لدينا قوية".
وتابع قائال" :شهد قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران ربعا قويا آخر ،حيث حققت أعمال جورامكو مرة أخرى إيرادات
قياسية ،إلى جانب إضافة وتجديد عدد من اتفاقيات الصيانة الكبيرة في هذا الربع ،بما في ذلك  GetJet AirlinesوDHL
و Ryanairو .Corendon Airlinesونتطلع إلى مواصلة التوسع في أعمالنا الهندسية".
البث عبراإلنترنت واملؤتمرعبرالهاتف
فيما يتعلق بإصدار أرباح شركة دبي لصناعات الطيران للربع األول  ،2022ستستضيف إدارة الشركة مؤتمرا عبر الهاتف
يوم  6مايو  2022عند الساعة .)SGT( 20:00 )GST( 17:00 )BST( 14:00 )EDT( 09:00
ويمكن االنضمام إلى املكاملة مباشرة من خالل النقر هنا من الكمبيوتر املحمول أو الجهاز اللوحي أو الجهاز املحمول ،أو
عن طريق االتصال بأحد أرقام االتصال العاملية واستخدام رمز الدخول.9879585 :
ويمكن أيضا الحصول على التفاصيل الكاملة للمكاملة مباشرة عبر الرابط املوجود على موقع دبي لصناعات الطيران:
.www.dubaiaerospace.com/investors
البيانات التطلعية
قد تشكل بعض املعلومات الواردة في هذا البيان 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 املصطلحات
املماثلة األخرى .وتعكس هذه البيانات التوقعات واالفتراضات الحالية لدبي لصناعات الطيران وتنطوي على مخاطر
دبي لصناعات الطيران المحدودة | مركز دبي المالي العالمي | آي سي دي بروكفيلد بليس | الطابق  | 20ص.ب | 506592 :دبي | اإلمارات العربية المتحدة

معروفة وغير معروفة فيما يتعلق باألحداث أو النتائج أو املخرجات املستقبلية وليست ضمانات للنتائج املستقبلية أو
الوضع املالي .قد تختلف النتائج أو األداء أو اإلنجازات أو الظروف الفعلية ماديا عن تلك املوجودة في االفتراضات والبيانات
التطلعية نتيجة لعدد من العوامل ،والعديد منها خارج عن سيطرة دبي لصناعات الطيران.
املعلومات املالية غيراملتو افقة مع املعاييرالدولية إلعداد التقارير املالية IFRS
قد يتضمن هذا البيان الصحفي بعض املعلومات املالية غير املتوافقة مع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،IFRS
مثل األرباح املعدلة قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واالستهالك ،والتي لم يتم إعدادها وفقا للمعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية .ونظرا لقيود األرباح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك ،ال ينبغي اعتبارها بديال عن
املعلومات املالية التي يتم إعدادها أو تحديدها وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،حسب االقتضاء .وعند
االقتضاء ،تعوض دبي لصناعات الطيران عن هذه القيود باالعتماد بشكل أساس ي على النتائج املتوافقة مع املعايير الدولية
إلعداد التقارير املالية واستخدام األرباح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك فقط لألغراض التكميلية.
*انتهى*
نبذة عن دبي لصناعات الطيران
"دبي لصناعات الطيران املحدودة" هي شركة عاملية متخصصة في خدمات الطيران .وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها خدماتها ألكثر
من  170عميال من شركات الطيران في ما يزيد عن  65دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن ّ
وعمان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.
قسم تأجير الطائرات في الشركة والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو  425من الطائرات التي تتراوح بين اململوكة واملدارة وقيد الطلب
واملفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ" ،بقيمة تتجاوز  16مليار دوالر .بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة خدماته
للعمالء في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته املتطورة التي يمكنها استيعاب ما يصل إلى  17من الطائرات ذات البدن
العريض أو الضيق .وقد تم اعتماد الشركة للعمل على  13طرازا من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من  25جهة تنظيمية عاملية .املزيد من
املعلومات على املوقع اإللكتروني للشركةwww.dubaiaerospace.com :
للمزيد من املعلومات ،يرجى التواصل مع:
الشؤون اإلعالمية
آرني بيفارت
+971 4 428 9591
press.office@dubaiaerospace.com

شؤون مستثمري الدخل الثابت
ديون مكارثي
+971 4 428 9576
investorrelations@dubaiaerospace.com
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