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 خبر صحفي

 

املمارسات  االنتهاء من مراجعة تصنيف مخاطر  تعلن    "دبي لصناعات الطيران"

إفصاحات أخرى ب  الحوكمة املؤسسيةالبيئية واالجتماعية و   شأن هذا الو
 

خدمات  ، شركة "املحدودة دبي لصناعات الطيران "أعلنت  :2023يناير  4دبي، اإلمارات العربية املتحدة، 

أجرت  ، التي Morningstar Sustainalytics شركة الطيران العاملية، اليوم أنها أكملت مراجعتها السنوية مع

 تقييم
 
مخاطر  ل  ا و املمارسات  تصنيف  واالجتماعية  املؤسسيةالبيئية  الطيران   الحوكمة  لصناعات  لدبي 

تقييم   بمعدل  ومنحتها  املخاطر"  مخاطر و .  14.4"منخفض  تصنيف  تقرير  ملخص  إلى  الوصول  يمكن 

  اإللكترونيوقع  امل أو على  هنادبي لصناعات الطيران  لاملؤسسية الحوكمة البيئية واالجتماعية و املمارسات 

 .للشركة

 

 أيض أعلنت دبي لصناعات الطيران اليومو 
 
  " عن الكربون  اإلفصاحمشروع " " من Cأنها حصلت على درجة " ا

(CDP)  تتوافق  و تأجير الطائرات.  قطاعاألفضل بين نظرائنا في ما يعتبر ، وهو 2022الستجابتها لتغير املناخ

لتحسين   بنا  الخاصة  الطريق  خارطة  مع  النتيجة  ملدارة  اإل هذه  البيئية  املمارسات  خاطر  الشاملة 

 من خالل اإلفصاح، واآلن من خالل  املؤسسية  حوكمة  الواالجتماعية و 
 
زيادة تأثيرنا  ثم  بناء الوعي،  لدينا، أوال

الخاص بدبي لصناعات  CDP اإلفصاح الخاص بمشروع اإلفصاح عن الكربون يمكن الوصول إلى و العام. 

 دبي لصناعات الطيران. ل اإللكتروني وقع املأو على  هناالطيران 

 

عن    اإلفصاح، عززت دبي لصناعات الطيران التزامها بالشفافية البيئية من خالل  2022في عام  يذكر أنه  

البيئي من خالل الكربون   تأثيرها  تدير منصة CDP  مشروع اإلفصاح عن  ، وهي منظمة عاملية غير ربحية 

الشركات   استدامة  وتقييم  العالم،  في  الرائدة  البيئي  بورزمن  اإلفصاح  آند  تقييم    ،S&P  ستاندارد  وهو 

 .من جميع أنحاء العالم ةشرك آالف  10يغطي أكثر من املؤسسية و سنوي ملمارسات االستدامة 

 

https://dubaiaerospace.com/wp-content/uploads/2022/12/Dubai_Aerospace_Enterprise_DAE_Ltd._RiskRatingsSummaryReport_12_19_2022.pdf
https://dubaiaerospace.com/esg/
https://dubaiaerospace.com/wp-content/uploads/2022/08/Dubai-Aerospace-Enterprise-DAE-Ltd-CDP-Climate-Change-Questionnaire-2022.pdf
https://dubaiaerospace.com/esg/
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تأتي هذه التحديثات في أعقاب عدد من املبادرات التي اتخذتها دبي لصناعات الطيران، بما في ذلك نشر  و 

، والذي يمكن  2022في أبريل  املؤسسية والحوكمة  ةواالجتماعي  ةالبيئيللممارسات تقرير السنوي الثاني ال

 إلى ، للشركة  اإللكتروني وقع امل أو على  هناالوصول إليه 
 
الستدامة   أيرلنداميثاق على شركة التوقيع إضافة

، والذي يوفر الطائرات  تأجير محافظفي عن االستدامة اإلفصاح لتقييم و عام ، وهو إطار الطائراتتأجير 

 . يق طموحات خفض غازات االحتباس الحراري إرشادات عملية حول كيفية تحق 

 

 االستدامة شرطوتعد 
 
 أساسي ا

 
امليثاق إلى هذا . ويستند على املدى البعيد الستمرار نمو ونجاح هذا القطاع ا

النطاق الكامل ملعايير  2050في عام  انبعاثات  إلى صافي صفر  للوصول  مسار الطيران   املمارسات  ، ويغطي 

وتيرة  عن الكربون وتسريع  اإلفصاح، بما في ذلك إظهار الريادة في املؤسسية وكمة حالالبيئية واالجتماعية و 

 .الطائرات املستقبلية والتقنيات منخفضة الكربون تطوير التقدم في 

 

مخاطر  و  تقييمات  و املمارسات  تقيس  واالجتماعية   Morningstarلشركة    املؤسسيةحوكمة  الالبيئية 

Sustainalytics    تعرض ملخاطر  أي  مدى  و املمارسات  شركة  واالجتماعية   املؤسسية حوكمة  الالبيئية 

مخاطر  تجمع هذه الطريقة متعددة األبعاد لقياس و إدارة الشركة لتلك املخاطر. جودة و بالقطاع الخاصة 

و املمارسات   واالجتماعية  تقيي  املؤسسيةحوكمة  الالبيئية  إلى  للوصول  والتعرض  اإلدارة  مفاهيم  م  بين 

البيئية املمارسات  ، أي إجمالي درجة مخاطر  املؤسسيةحوكمة  الالبيئية واالجتماعية و املمارسات  مخاطر  

دارة أو تصنيف مخاطر    املؤسسيةحوكمة الواالجتماعية و 
ُ
حوكمة الالبيئية واالجتماعية و املمارسات  غير امل

جميع  املؤسسية في  مقارنتها  يمكن  والتي  مخاطر  و .  القطاعات،  تصنيفات  البيئية  املمارسات  توفر 

و   مقياس  Morningstar Sustainalyticsشركة  ب الخاصة    املؤسسيةحوكمة  الواالجتماعية 
 
 كمي  ا

 
ملخاطر   ا

دارة و   املؤسسيةحوكمة  الالبيئية واالجتماعية و املمارسات  
ُ
خمسة مستويات للمخاطر: ضئيلة،  تحدد  غير امل

 . ةومنخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة، وشديد

 

 وتعليق
 
فيروز تارابور،  قال  ،  املؤسسية حوكمة  الالبيئية واالجتماعية و املمارسات  على نشر تصنيف مخاطر    ا

الطيران: "لقد حافظنا على تصنيف   لصناعات  لشركة دبي  التنفيذي  ما يخص مخاطر  في    رياديالرئيس 

و املمارسات   واالجتماعية  بين  املؤسسيةحوكمة  الالبيئية  األدنى  يزال  ال  والذي  قطاع  ،  تأجير شركات 

البيئية واالجتماعية  املمارسات  دبي لصناعات الطيران في إدارة مخاطر لالطائرات، ويظهر التركيز املستمر 

https://dubaiaerospace.com/wp-content/uploads/2022/07/DAE-ESG-Report-for-the-Year-Ended-December-31-2021.pdf
https://dubaiaerospace.com/esg/
https://www.ibec.ie/connect-and-learn/industries/financial-services-leasing-and-professional-services/aircraft-leasing-ireland/sustainability/sustainable-charter
https://www.ibec.ie/connect-and-learn/industries/financial-services-leasing-and-professional-services/aircraft-leasing-ireland/sustainability/sustainable-charter
https://www.ibec.ie/connect-and-learn/industries/financial-services-leasing-and-professional-services/aircraft-leasing-ireland/sustainability/sustainable-charter
https://www.ibec.ie/connect-and-learn/industries/financial-services-leasing-and-professional-services/aircraft-leasing-ireland/sustainability/sustainable-charter
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مع أصحاب املصلحة بشأن    التعاون نواصل  وسوف  وتقليل تأثير شركتنا على البيئة.    املؤسسيةحوكمة  الو 

، ونحن ملتزمون بدعم صناعة الطيران في رحلتها  املؤسسيةحوكمة  الواالجتماعية و   البيئيةاملمارسات  قضايا  

 إزالة الكربون". نحو 

 

مشروع اإلفصاح عن ملؤسسات وسالسل اإلمداد والتوريد في  شؤون ال  ي ملدير العاملاديكستر جالفين،  وقال  

 آخر من الظروف الجوية الشديدة: "الكربون 
 
الفيضانات والجفاف ودرجات  ، بما في ذلك  لقد شهدنا عاما

 يشكل بالفعل خطر   يتغير املناخالأن  وهذا يؤكد  الحرارة القياسية،  
 
 حقيقي  ا

 
 ومتزايد  ا

 
على الشركات وسالسل    ا

 تلعب الشركات دور و التوريد.  
 
 أساسي  ا

 
الغابات وآمن  ومن إزالة    االنبعاثاتعالم خاٍل من    الوصول إلىفي    ا

، وهذا ال يتحقق إال من خالل  مائي
 
 قياس تأثيرها البيئي ومخاطرها وفرصها استعدادا

 
من خالل  و للمستقبل.    ا

الكربون   اإلفصاح أولى  عن  خطوة  الطيران  لصناعات  دبي  اتخذت  إلى  و   ،حيويةو ،  أتطلع  استمرار  إنني 

 ". وسكانهالكوكب هذا العمل لصالح بالشفافية و ب التزامهم

 انتهى 

 

 دبي لصناعات الطيران نبذة عن 

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

 من شركات الطيران   170من 
 
 يورك وسياتل.  دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وعّمان وسنغافورة وميامي ونيو  65يزيد عن    فيماعميال

 

من الطائرات التي تتراوح بين اململوكة واملدارة وقيد الطلب   500قسم تأجير الطائرات في الشركة والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 

آر" و"بوينغ"، بقيمة تتجاوز   "إيرباص" و"إيه تي  في الشركة خدماته 17واملفوض بإدارتها من طرازات  الهندسة  مليار دوالر. بينما يقدم قسم 

من الطائرات ذات البدن    17للعمالء في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته املتطورة التي يمكنها استيعاب ما يصل إلى  

 من الطائرات كما تح  15العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على  
 
جهة تنظيمية عاملية. املزيد من   25ظى باعتماد أكثر من طرازا

 www.dubaiaerospace.com املعلومات على املوقع اإللكتروني للشركة: 

 
 للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع: 

 شؤون مستثمري الدخل الثابت  الشؤون اإلعالمية 

 ديون مكارثي   بيفارت آرني 

+971 4 428 9591 +971 4 428 9576 

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

 

http://www.dubaiaerospace.com/

