
 
 

 خبر صحفي
 

 2016تكشف عن نتائجها المالیة لسنة  "دبي لصناعات الطیران"

 

 اإلیرادات وصافي الدخل من العملیات المستمرة حققت مستویات قیاسیة
 

 .2016نة خالل س دبي لصناعات الطیران المحدودة عن نتائجها المالیةأعلنت  :2017 أبریل 11دبي، 
 
، بزیادة بأكملها 2016 سنةلملیون درهم إماراتي)  1534ملیون دوالر أمریكي ( 417.8 إجمالي اإلیرادات: •

 .بأكمله 2015لعام  )ملیون درهم إماراتي 1225(أمریكي دوالر ملیون  341.7بالمقارنة مع  %22 قدرها
 

 سنةل )ملیون درهم إماراتي 459(أمریكي الر ملیون دو  124.9 صافي الدخل من العملیات المستمرة: •
 )ملیون درهم إماراتي 108(أمریكي دوالر ملیون  29.5بالمقارنة مع  %323 ، بزیادة قدرهابأكملها 2016
 بأكمله. 2015لعام 

 
 ،بأكملها 2016 سنةل )ملیون درهم إماراتي 731(ر أمریكي ملیون دوال 199 إجمالي الدخل الصافي: •

 2015لعام  )ملیون درهم إماراتي 2241(ر أمریكي ملیون دوال 610.4مقارنة مع بال %67 بانخفاض قدره
 .)StandardAero بیع ستانداردیروأرباح  2015شملت نتائج عام (بأكمله 

 
صفقة لتأثیر نظرًا المبالغ التي أعید تصنیفها من عملیات مستمرة إلى عملیات متوقفة  2015شملت نتائج عام 

FALCON 2017-1 ABS . 
 

خلیفة الدبوس: "واصلت دبي لصناعات الطیران مسیرتها  السید الطیرانلدبي لصناعات العضو المنتدب وقال 
 للتوسع كبیرة فرصةإننا نرى . 2016لتصبح العبًا قویًا في القطاع محققًة العدید من اإلنجازات الهامة في عام 



لصناعات  دبيلدى  النمو طموحات تركزلذلك  ككل، األوسط والشرق اإلمارات دولة في الطیران قطاعضمن 
 بشكل عام". المنطقة وفي القطاع في حضورها توسیع علىالطیران 

 
المستمر  تركیزنا 2016 عام في إنجازاتناتؤكد : "لصناعات الطیران لدبي التنفیذي الرئیس تارابور، فیروز وقال
مستوى  على لعمالئنا الهندسیة والحلول الطائرات تأجیرخدمات ل موثوق كمزود للطیران دبيتعزیز مكانة  على

 العالم". 
 

 :الرئیسیة وتشمل النتائج
طائرة بقیمة دفتریة صافیة  112 -المدارة أو قید الطلب أو الطائرات المملوكة  أسطولاستمرار نمو  •

 2016 في نهایة عام )ملیار درهم إماراتي 18.7(ر أمریكي ملیار دوال 5.1بلغت 
سنة ال خالل )ملیار درهم 3.7(ر أمریكي دوالملیار  1.0تتجاوز قید الطلب بقیمة طائرات جدیدة  •

 2016المیالدیة 
من شركة جورامكو  %80االستحواذ على  –إعادة توزیع رأس المال في الجانب الهندسي من أعمالنا  •

 2016في سبتمبر 
ملیار درهم  6.2(ر أمریكي الملیار دو  1.7إلى ارتفعت حقوق المساهمین  -تعزیز المیزانیة العمومیة  •

 )يإمارات
مدعومة مدیونیة وملكیة إصدار أولي ألوراق  -توسیع فرص الوصول إلى أسواق رأس المال العالمیة  •

 باألصول في أسواق رأس المال األمریكیة
 باستقطاب خبراء ذوي معرفة واسعة في القطاع واإلدارةتقویة فرق القیادة  •

 
دبي لصناعات الطیران هي شركة عالمیة تتخذ من دبي مقرًا لها. ویمكن الحصول على المزید من المعلومات 

 . www.dubaiaerospace.comحول الشركة عبر الموقع اإللكتروني: 
 

 press.office@dubaiaerospace.comلالتصال: 
 -انتهى -
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