
 

 

 
 

 
 

 نشرة إخباریة
 للمراجعة: السیدة نادین الحسن

 المسؤولة عن العالقات العامة في دیلویت الشرق األوسط
  748444 1 961 + ھاتف:

 nelhassan@deloitte.comبرید إلكتروني: 
 
 

 مقابل انكماش عالمي وسطفي الشرق األ الحربياالنفاق على الطیران  ازدیاد دیلویت:
 

 التجاریةالطائرات  قطاع تصنیع یساھم في انتعاشفي الشرق األوسط  الطیران حركة حجم تزایددیلویت: 
 

إلى أن اإلنفاق على قطاع الطیران  ،2014 للعام حول العالم والحربيألداء قطاعي الطیران التجاري  دیلویت تقریرأشار   – 2014 ینایر 12
في كل من العراق وأفغانستان، باإلضافة إلى تراجع وخاصة یشھد انخفاضاً عالمیا، ویعود ذلك بشكل خاص إلى انحسار الصراع العسكري  الحربي

ولكن في المقابل تشھد مناطق عدة حول العالم ازدیادا في  العالیة.على تحمل نفقات التسلح الناشطة سابقاً في ھذا المجال ة العدید من الحكومات قدر
 كل من الشرق األوسط، والھند، والصین، وروسیا، وكوریا الجنوبیة، والیابان. في ، ال سیما الحربياإلنفاق على قطاع الطیران 

 
الضروریة لتسلیح جیوشھا وتجھیزھا بأحدث تكنولوجیات الدفاع. ومن العوامل التي تعزز توقعات  المبالغ رصدمكنت العدید من ھذه الدول من وقد ت

 التزاید في اإلنفاق على قطاع الطیران الدفاعي في تلك الدول أن بعضھا عرضة لتھدیدات مستمرة على حدود أراضیھا. 
 

ع أن یحقق قطاع الطیران التجاري أرقاماً قیاسیة من جدید لناحیة تصنیع الطائرات، بفعل تسارع دورة استبدال الطائرات ومن جھة اخرى، من المتوق
خصوصاً في منطقتي الشرق األوسط والمحیط  الطیران حركة حجم تزایدالقدیمة والمستھلكة بطائرات حدیثة مزودة بتقنیة توفیر الوقود، إضافة إلى 

 الھادىء وآسیا. 
 

 طویرمن أجل العمل باستمرار على ت شركات التصنیععلى متزایداً وال شك في أن الطلب الملحوظ على الطائرات التجاریة الجدیدة سیولد ضغطاً 
في  فسیةتنا، مع الحفاظ على الوالتورید اإلمداد وتحسین سالسلالتصنیع عملیات  التصامیم الھندسیة للطائرات، اضافة الى تحسین قدراتھا على إدارة

 . االسواقوضع أسعار تتناسب مع متطلبات 
 

 من قبلمحّرك طائرة مع ّول طالق أدیلویت: "مع حلول الذكرى العاشرة بعد المئة إل شبكة وعلّق توم كابتن، المسؤول عن قطاع الطیران والدفاع في
، إالّ أّنھا حققت الكثیر في ظل االبتكارات التكنولوجیة التي حدیثة بعض الشيءن رایت، تأتي ھذه المناسبة لتذّكرنا بأّن صناعة الطائرات یاألخو

 في ھذا القطاع والتيوحتى نھایة العقد الحالي مزیدا من االبتكارات التكنولوجیة  2014"سنشھد ابتداء من العام : شھدھا القطاع." واستطرد قائالً 
كذلك لتواصل عبر األقمار الصناعیة، والتسوق من خالل شبكة اإلنترنت، التشمل  لركاب الطائرات التجاریةاالحتیاجات المستجدة سترّكز على 

 " .والمساعدة في البعثات اإلنسانیة في أقصى بقاع األرضأخوض الصراعات المسلحة عند الحاجة في الطیران لاالبتكارات التكنولوجیة استخدام 
  

   http://bit.ly/KHqjHz  لمراجعة التقریر الكامل اضغط على الرابط التالي:
 
 
 

-النھایة-  
 

 
 نبذة عن دیلویت

ُیستخَدم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان 
بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة  ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، ُیرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة تقدم دیلویت بخدمات تدقیق 
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 
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یزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتم
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات جودة  فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 في المجتمعات التي ینتمون إلیھا.لدعم التنمیة المستدماة  دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

ت المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتضم قرابة وتعتبر دیلویت من الشركا
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "بیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیواألول لالستشارات الضری
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .سبین القانونیین في إنكلترا وویلزوالتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحا

 

 


