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النمو بتأثیر من ارتفاع ن التجاري والحربي الطیرا: من المتوقع أن تعاود إیرادات قطاع العالمیةدیلویت 
 اإلنفاق العسكري

 
 ستبقى إیرادات قطاع الطیران التجاري والحربي عند مستویاتھا بالرغم من ارتفاع معدالت اإلنتاج

  
 – 2017ینایر  15

یت العالمیة لصناعة دیلو ، توقعت مجموعة“2017أداء قطاعي الطیران التجاري والحربي حول العالم للعام  في تقریرھا حول
خالل العام  %2الطیران التجاري والحربي عافیتھ ویسجل نمواً في إیراداتھ بنسبة   المنتجات االستھالكیة والصناعیة أن یسترد قطاع

2017. 
 

عدیدة من  بعد سنوات”المسؤول في قطاع الطیران التجاري والحربي في دیلویت العالمیة، ھذه الزیادة بقولھ:  وقد علّل توم كابتن،
بسبب تواصل المخاوف العالمیة من  2017في العام  %3.2تراجع إیراداتھ، من المتوقع أن یشھد قطاع الطیران الحربي نمواً بنسبة 

التھدیدات األمنیة، والزیادة في میزانیة الدفاع في الوالیات المتحدة، باإلضافة إلى ارتفاع معدالت اإلنفاق العسكري في دول الشرق 
 “والیابان وكوریا الجنوبیة والھند. األوسط

ي كما أورد التقریر، من ناحیة ثانیة، أن صناعة الطائرات التجاریة ستشھد ارتفاعاً في معدالتھا مدفوعة باستقرار الناتج المحلي اإلجمال
أسعار الوقود. غیر أن ھذه  العالمي، والزیادة المتوقعة في حركة النقل الجوي، وتواصل أرباح شركات الطیران باإلضافة إلى انخفاض

فقط في إیرادات قطاع الطیران التجاري بالرغم من الزیاة المتوقعة في  %0.3النظرة التفاؤلیة لن تسفر سوى عن زیادة طفیفة تبلغ 
لى ، وتُعزى ھذه الزیادة الطفیفة إ2017طائرة یجري تصنیعھا خالل ھذه السنة  96صناعة الطائرات التجاریة الضخمة والبالغة 

 استمرار ضغط األسعار والتغییرات في المنتجات التي یُجریھا مشغلو شركات الطیران. 

سیبقى الشرق األوسط سوقاً ”بشیر، الشریك المسؤول عن القطاع العام في دیلویت الشرق األوسط:  راشدبالنسبة للشرق األوسط، قال 
الحیوي حیث تتقاطع شبكات الطیران المدني العالمیة. وبفضل ھذه  مھمة بالنسبة لقطاع الطیران التجاري بفضل موقعھ االستراتیجي

المیّزة، لم تشھد منطقة الشرق األوسط ارتفاعاً قویاً في معدالت الطلب على السفر الجوي فقط، بل جعلت الشرق األوسط یقود النمو في 
قع أن تواصل دول الشرق األوسط تسجیل أعلى الطلب العالمي على السفر جواً خالل السنوات الخمس الماضیة، كما أنھ من المتو

 .“2016معدالت اإلیرادات لكل مسافر في الكیلومتر الواحد التي سجلتھا في العام الماضي 

 نبذة عن التقریر
عرضاً مفصالً لعدة مواضیع تشمل:  2017یتضمن تقریر دیلویت حول أداء قطاعي الطیران التجاري والحربي حول العالم للعام 

؛ وتوقعات طویلة األجل إلنتاج الطائرات التجاریة واإلنفاق الحربي في 2017والتوقعات للعام  2016ى أداء ھذا القطاع في نظرة عل
الدول الكبرى في العالم؛ ووجھات نظر متعددة حول توقعات مقاولي القطاع الحربي؛ والنمو في معدالت الطلب على السفر الجوي 

والشرق األوسط، باإلضافة إلى مالحظات حول أھمیة كل ھذه األمور بالنسبة لقطاع صناعة الطیران المدفوع بنشوء الثروات في آسیا 
 التجاري.

 
  http://bit.ly/2iOdpJNیمكن االطالع على كامل التقریر على موقع دیلویت: 

  
 الستھالكیة والصناعیة صناعة المنتجات الدیلویت العالمیة نبذة عن مجموعة 

دولة. وتقدم ھذه الشركات األعضاء  45شركة من عضو شریك وخبیر صناعة في أكثر من  22,000تضم ھذه المجموعة أكثر من 
المنتجات االستھالكیة والصناعیة المسجلة في فورتشن من الشركات العاملة في قطاع  %84في المجموعة خدماتھا المھنیة ألكثر من 
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شركة في العالم، وھذا ما یجعلھا قادرة على إحداث األثر المھم في  500ألضخم   (Fortune Global 500) 500العالمیة 
عة معرفة معّمقة في صناعة بدءاً بالمواد الخام وانتھاًء بالمستھلك. توفر ھذه المجمو كاملة  قطاعات الشركات التي تمثل سلسلة القیمة

المنتجات االستھالكیة والصناعیة، وتجربة خطوط خدمات وریادة في األفكار من أجل حل مشاكل الشركات المعقدة في جمیع أرجاء 
العالم. وتحرص الشركات األعضاء في مجموعة دیلویت على استقطاب أفضل الخبراء المھنیین وتطویرھم مھنیاً واالحتفاظ بھم، 

افة إلى حرصھا على ارسیخ مجموعة من القیم المشتركة التي تتمحور حول النزاھة وااللتزام وخدمة العمالء مع التمیّز في باإلض
تجسید ھذه القیم. وتقدم ھذه المجموعة خدماتھا لمجموعة واسعة من القطاعات تشمل قطاع الطیران التجاري والحربي، والسیارات، 

بما فیھا المعادن واألحراج والورق والتغلیف، وقطاع المنتجات االستھالكیة، والمنتجات والخدمات والكیماویات والمواد التخصصیة 
 الصناعیة، وقطاع مبیعات التجزئة والجملة والتوزیع، باإلضافة إلى قطاع خدمات السفر والضیافة واألعمال.

 

 -النهاية  -

 
 نبذة عن ديلويت

و أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي ��كة ُيستخَدم إسم "ديلويت" للد��لة على واحدة أ
بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من ��كاتها ا��عضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول 
على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة و��كاتها ا��عضاء، 

 www.deloitte.com/aboutاجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التالي: ُيرجى مر 

تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات وال��ائب وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية إلى عم��ء من 
ا��قتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجا��ت 

دولة، تقدم ديلويت من خ��ل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات  150ال��كات ا��عضاء في أكثر من 
المتميزة خدمات عالية الجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. 

 ياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز.مهن 200,000نحو  تضم ديلويت

فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة وا��لتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا  ما يجمع
لم نحرص على دعم بيئة داخلية من التع لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعم��ء وا��سواق أينما وجدوا. كما

ديلويت بالمسؤولية ا��جتماعية  المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل
 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. لل��كة

 
 ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط):نبذة عن 

توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية  ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو في "ديلويت
 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  اسست في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودها

وتعتبر ديلويت من ال��كات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و ال��ائب و ا��ستشارات ا��دارية 
بلداً. وقد حازت ديلويت  ١٥مكتباً في  ٢٦ومدير وموظف يعملون من خ��ل  ��يك ٣٠٠٠والمشورة المالية وتضم قرابة 

المستوى ا��ول ل��ستشارات ال��يبية في منطقة دول مجلس التعاون  على ٢٠١٠أند توش (ال��ق ا��وسط) منذ عام 
سنوات وقد حصلت أيًضا على عدة جوائز في ال .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

والتي تضم أفضل رب عمل في ال��ق ا��وسط , أفضل ��كة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير  ا��خيرة
 .في ال��ق ا��وسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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