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 نمو إیرادات الدفاع وتباطؤ نمو الطیران التجاري

 
 ملیار دوالر أمریكي مع زیادة اإلنفاق العسكري 351.3لیصل إلى  %2.1اع الفرعي للدفاع العالمي بنسبة نمو القط •

للسنة  %1.3التي نما سجلت نموا بھامش األمریكیة متجاوزاً الوالیات المتحدة  %6.7نمو الطیران التجاري األوروبي بنسبة  •
 الثانیة على التوالي

         
ملی��ار دوالر أمریك��ي ف��ي الع��ام  674.4لتص��ل إل��ى  ٪2.4ت إی��رادات قط��اعي الطی��ران وال��دفاع الع��المي بنس��بة زاد – 2017  ی��ونیو 28

، وجاء ھذا وفق�ا لدراس�ة  دیلوی�ت ح�ول األداء الم�الي i%2.3بنسبة  ، أي بنسبة  أعلى بقلیل من نمو الناتج المحلي اإلجمالي المقدر2016
 . 2017لقطاعي الطیران التجاري والحربي  للعام 

 
ملیار دوالر من اإلیرادات، مع نمو كان مص�دره الرئیس�ي قط�اع الطی�ران التج�اري األوروب�ي  15.7وأضافت أكبر مئة شركة تم تحلیلھا 

والحربي األمریكي. كما شكلت الشركات المصنعة للمعدات األصلیة والقطاعات اإللكترونیة من أكبر المساھمین من حیث نمو اإلی�رادات 
 .ملیار دوالر أمریكي من اإلیرادات  3.7ملیار دوالر أمریكي و  3.4التي أضافت اإلضافیة و

 
، ف�ي ح�ین ش�ھدت %8.3س�جل الطل�ب عل�ى الط�ائرات ف�ي أوروب�ا ارتفاع�اً بنس�بة  ف�ي م�ا یتعل�ق بالقطاع�ات الفرعی�ة للطی�ران التج�اري،

حنات الط�ائرات التجاری�ة ف�ي الوالی�ات المتح�دة، إال أن ھ�ذا . ورغم االنخف�اض الطفب�ف لش�%1.8الوالیات المتحدة انخفاضاً طفیفاً بنسبة 
 .طائرة على المستوى العالمي 1.436القطاع ما زال یسجل رقماً قیاسیاً من حیث تسلیم 

 
ات ف�ي ، نمت اإلی�راد2015وواصل القطاع الفرعي للدفاع العالمي التعافي مع زیادة اإلنفاق على الدفاع. فبعد اإلنتعاش الذي بدأ في العام 

ملی�ار دوالر أمریك�ي. ك�ذلك، انخف�ض قط�اع ال�دفاع األمریك�ي  351.3ملی�ار دوالر أمریك�ي) لتص�ل إل�ى  7.2( ٪2.1بنسبة  2016العام 
، ویُعزى ذلك أساساً إلى انخفاض عدد القوات المسلحة الكبی�رة المنخرط�ة ف�ي 2015و  2014في عامي  %0.9و  %2.2الفرعي بمقدار 

الشرق األوسط واستمرار انخفاض نفقات التمویل من جان�ب وزارة ال�دفاع األمریكی�ة، والت�ي تعتب�ر أكب�ر زب�ون ف�ي العملیات الحربیة في 
 .القطاع الفرعي

 
في ھذا االطار، قال رشید بشیر، الشریك المسؤول عن الخدمات االستشاریة  للقطاع العام في دیلویت الشرق األوسط: "لقد شھدنا في 

 ."ي الوالیات المتحدة بشكل خاص، زیادة في اإلنفاق العسكري مما أدى إلى سنة قویة أخرى لقطاع الدفاعجمیع أنحاء العالم، وف
 

وتسلط المواضیع  شركة في قطاعي الطیران والدفاع.  20والجدید في الدراسة تحلیل "رسائل المساھمین" في التقاریر السنویة ألكبر 
 علیھ ھذه الشركات وتتواصل بشأنھ مع مساھمیھا:الرئیسة الخمسة التالیة الضوء على ما تركز 

 .االستثمار في إنشاء وتطویر منتجات الطیران التي تشكل قاعدة مستقبلیة في مواجھة المنافسة الصعبة .1
 تحقیق أداء تشغیلي طویل األجل من خالل إدارة الموازنة، وتفعیل العملیات، ومن خالل برامج تحویلیة أكثر فاعلیة.  .2
مال لتحسین أداء المنتجات حسب الطلب (بما في ذلك الطائرات والمحركات) التي یمكن أن تؤدي إلى نمو الطلب توفیر رأس ال .3

 .وتدّر عوائد أكبر
 تعزیز قدرات االبتكار من خالل التحالفات أو االستحواذ، فضالً عن توظیف أفضل المواھب. .4
جدیدة، والتركیز على العمالء واألسواق الجدیدة وعلى العقود دعم عملیة  النمو المستمرة من خالل االستثمار في الخدمات ال .5

 .والتكنولوجیات المستحدثة
 

ویضیف بشیر: "إن التركیز الحاد على العمالء، وعلى آخر ما توصلت إلیھ المنتجات والخدمات الجدیدة، وعلى عملیات النمو في 
وما بعده". وأضاف "إننا نتوقع  2017األولویات االستراتیجیة لھذا القطاع في العام األسواق االستراتیجیة، والتكنولوجیا، یعكس 
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استمرار النمو فى قطاع الدفاع حیث تستمر الدول في االستثمار فى المزید من التقنیات لمواجھة التھدیدات االمنیة الحالیة، كما نتوقع 
 ."وى، مما یعزز من تراكم الطلباتطلبیات جدیدة للطائرات التجاریة القویة خالل المعرض الج

 
 عن الدراسة:

ملیون دوالر أمریكي في العام  500قطاعي الطیران التجاري و الدفاع  التي حققت إیرادات ال تقل عن  تغطي ھذه الدراسة أكبر شركات
أداء قطاعھم وكیفیة أداء قطاعات  . ویسمح ھذا التقییم لشركة دیلویت بتزوید المدراء التنفیذیین في القطاع بفھم مفصل عن كیفیة2016

 .الطیران والدفاع مقارنة مع بعضھا البعض
 

 
 -النهاية  -

 
 نبذة عن دیلویت

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

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

دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة  تقدم
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

ین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض مجموعة من المستشار
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

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

 عم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا.لد 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

قرابة عتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتضم وت
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) "ألول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیوا
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز والتطویر في الشرق

 
                                                                  

 i 2017البنك الدولي، اآلفاق االقتصادیة العالمیة، كانون الثاني، 
 http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects. 
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