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 خبر صحفي

 

لعام  هاوعمليات هاتعلن أبرز منجزات أعمال "دبي لصناعات الطيران"

2022 

 

مليون  1.3اتفاقية تأجير، وحجز  143طائرة، توقيع  33طائرة، بيع  94االستحواذ على 

 ساعة عمل لدى قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران 

 

أعلنت دبي لصناعات الطيران املحدودة اليوم عن أبرز    :2023يناير    5دبي، اإلمارات العربية املتحدة،  

 بالكامل، ويشمل ذلك:   2022منجزات أعمالها وعملياتها لعام 

 

 دبي لصناعات الطيران كابيتال: 

 (48؛ مدارة: 46 )مملوكة: 94عدد الطائرات التي تم االستحواذ عليها:  •

 ( 23؛ مدارة:10)مملوكة:  33عدد الطائرات املباعة:  •

 (22؛ مدارة: 121)مملوكة:  143اتفاقيات التأجير والتوسعات والتعديالت املوقعة:  •

 

 500~ حجم أسطول الطائرات )مملوكة ومدارة وقيد التسليم ومفوضة بإدارتها(:  •

 59. الدول: 118العمالء:  •

 6.5متوسط عمر أسطول الطائرات اململوكة )بالسنوات(:  •

 6.3متوسط مدة اإليجار املتبقية ألسطول الطائرات )بالسنوات(:  •

 ٪ 98.2محفظة أسطول الطائرات اململوكة املتعاقد عليها:  •

 

 في الربع الرابع SKY Fund I ،Irish Ltdاالستحواذ على  أعلنت وأنجزت •

  مليار دوالر أمريكي  1.75توقيع تفويض جديد إلدارة الطائرات لالستحواذ على وإدارة ما يصل إلى   •

 من أصول الطائرات 
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 قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران: 

 1،300،000< عدد ساعات العمل املحجوزة:  •

 315عدد الفحوصات التي تم إجراؤها:  •

 25؛ الدول: +50 العمالء: •

 

 جموعة: امل

 مليون دوالر أمريكي 146إعادة شراء سندات السوق املفتوحة:  •

والحوكمة   Morningstar Sustainalyticsتصنيف   • واالجتماعية  البيئية  املمارسات  ملخاطر 

 14.4املؤسسية: 

البيئية:   • الشفافية  تجاه  االلتزامات  من  الكربون"    "C"  درجةال املزيد  عن  اإلفصاح  "مشروع  من 

(CDP)  وتقييم استدامة الشركات من ستاندارد آند بورز  ؛S&P  ميثاق أيرلندا الستدامة    وتوقيع؛

 تأجير الطائرات. 

 انتهى 
 

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران 

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

 

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

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

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/

