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 2017في متواضعة وما بعده، بعد مكاسب  2018العام میین خالل الطیران التجاري والدفاع العالنمو مستدام لقطاعي 
 

 2022و 2017بین  %3 توقعات نمو قطاع الدفاع العالمي بمعدل •
 تأثیر عملیات الدمج واالستحواذ على القطاع بزیادة تتجاوز الضعف من حیث قیمة االتفاقیات خالل العام الماضي •

 
 

والذي یستعرض قطاعي الطیران ، "2018حول العالم للعام  دفاعأداء قطاعي الطیران التجاري وال"في تقریرھا حول  – 2018 ر ایا 51
إیرادات ھذا القطاع نمواً ملحوظاً خالل العام صناعة تسجل میة لدیلویت العالتوقعت  التجاري والدفاع ویحدد اتجاھاتھما الرئیسة المستقبلیة،

 .%2.1ل العام الماضي والتي بلغت أي أكثر من ضعف نسبة النمو المسج %4.1، مع تسارع وتیرة ارتفاع اإلیرادات بنسبة 2018

 معززاً  %4.8الفرعي للطائرات التجاریة بمعدل ومع انتعاش االقتصاد العالمي الحالي وتزاید الطلب على رحالت الركاب، یُتوقع نمو القطاع 
قطاع رحالت  الھادئفي المقام األول بارتفاع مستویات اإلنتاج لتلبیة الطلب المتنامي على الطائرات، حیث دعمت منطقة آسیا والمحیط 

 لوسطى في المنطقة.المنطقة في دعم ھذا النمو على المدى الطویل نتیجة الزدیاد نسبة الطبقة ا استمرارالركاب، ویرجح 
 

 %25ع أن یرتفع الطلب العالمي على إنتاج الطائرات، مع ارتفاع نسبة اإلنتاج السنوي في ھذا المجال بنسبة قإضافة إلى ما تقدم، من المتو
 طائرة جدیدة خالل العشرین سنة القادمة. 36,780خالل العقد القادم، وتصنیع ما یعادل 

 
بعد سنة من النمو  مسؤول عن قطاع الخدمات االستشاریة للقطاع العام في دیلویت الشرق األوسط، قائالً: "وقد علّق راشد بشیر، الشریك ال

عاد قطاع الطیران التجاري إلى النمو المتسارع من جدید، بالرغم من التحدیات الكبرى التي تواجھ ھذا القطاع والواجب ، 2017المتواضع في 
التركیز من جدید على تعزیز سلسلة التورید، وترسیخ اإلدارة الفاعلة للبرنامج، إضافة إلى تسخیر التقنیات التعامل معھا. تحتاج الشركات الى 

 الحدیثة والمتطورة لتقوم بدور رائد وفاعل في ھذا المجال".
 

 عمد القوى العالمیة إلى إعادةمخاوف من تھدیدات أمنیة وتوترات عالمیة متزایدة، توالوفي خضم حالة عدم االستقرار التي تلوح في المستقبل 
، مع تجاوز اإلنفاق تریلیوني دوالر بحلول العام %3.6النظر في مواقفھا الدفاعیة. ومن المتوقع أن تنمو إیرادات قطاع الدفاع العالمي بنسبة 

 .2022و 2017ما بین عامي  %3.0، على أن یزداد اإلنفاق العالمي بمعدل نمو سنوي مركب یقارب 2022
 

من إجمالي اإلنفاق العسكري العالمي)؛ كذلك،  ٪36(حیث تمثل  2016افظت الوالیات المتحدة على مكانتھا كالدولة األكثر انفاقاً في عام لقد ح
لمعالجة التحدیات العالمیة الحالیة  2016خصصت حكومات الھند وروسیا والصین المزید من الموارد للدفاع، مع زیادة إنفاق كل بلد في عام 

 على أساس سنوي على التوالي). %5.4، و5.9%، 8.5%(
 

تنامي  وأضاف بشیر قائالً: "إن الطلب على المنتجات العسكریة في تزاید مستمر حول العالم، كما أن الدول تعمل على تعزیز آلیاتھا الدفاعیة مع
والسعودیة والھند وكوریا الجنوبیة والیابان وغیرھا  خطر الھجمات اإللكترونیة. ومن المرجح أن یؤدي ارتفاع اإلنفاق على الدفاع في اإلمارات

على اتخاذ الخطوة نفسھا، حیث ینصب تركیز القادة على مواجھة التھدیدات المحتملة  من الدول إلى تشجیع الدول الغربیة ودول حلف الناتو
 والحفاظ على تنافسیتھا".

 
 

 القطاع:في  ومن التوجھات الرئیسة األخرى
 

ملیار دوالر عام  51.5: بلغت قیمة اتفاقیات الدمج واالستحواذ في قطاع الطیران والدفاع یات الدمج واالستحواذاستمرار زخم عمل •
ً عما كانت علیھ في 2017 ً طفیفا . كما أن ضغوطات التسعیر التي یفرضھا 2016، وذلك رغم انخفاض عدد المعامالت انخفاضا

 واالتحادخدمات ما بعد التسویق بھوامش عالیة، یفرضان على الموردین التعاون مصنّعو المعدات األصلیة للطائرات، وتوسع نطاق 
الحجم والتكلفة. وتشیر التوقعات إلى أن نشاط الدمج واالستحواذ سیحافظ على قوتھ، حیث ستقدم  فيفیما بینھم لمزید من الفاعلیة 

  یین.موازنات الدفاع المتزایدة في أمریكا تحدیداً ضمانات للمخططین العسكر
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 %18.9ھبوطاً في األمریكیتین بنسبة  2016إلى  2010شھد اإلنفاق العسكري من عام  :تفاوت اإلنفاق العسكري بحسب المنطقة •
والشرق  الھادئمن ناحیة أخرى، شھد اإلنفاق في آسیا والمحیط  .خالل الفترة نفسھا %3.3فیما حقق اإلنفاق األوروبي نمواً بنسبة 

 ً ، مما دعا شركات الطیران الحربي العالمیة إلى تحویل تركیزھا إلى األسواق الجدیدة بما في ذلك الھند والشرق األوسط نمواً ملحوظا
 األوسط.

 
ً في معدل صادرات قطاع  2017: شھد العام انخفاض الصادرات األمریكیة في قطاع الطیران التجاري والحربي • ً طفیفا انخفاضا

ملیار دوالر، أي بانخفاض نسبتھ  144.7األمریكي بعد نمو دام عدة سنوات. حیث بلغت قیمة الصادرات  الطیران التجاري والحربي
. یعزى ذلك االنخفاض إلى دعم قیمة الدوالر األمریكي، واحتدام المنافسة مع القوى العالمیة مثل روسیا 2016خالل العام  1.3%

وأھمیتھا عالمیاً، إال أن سیاسات الھیئات الناظمة لإلدارة األمریكیة والصین. وفي حین أن تلك الصادرات ستحافظ على حجمھا 
 ستؤدي دوراً حیویاً في رسم مستقبلھا.

  
 - انتھى -

 
 دیلویت عن نبذة

 
 شركاتھا من كل تمتعوی بضمان محدودة خاصة بریطانیة شركة وھي المحدودة، توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللةت" دیلوی" اسم یُستخدَم

ء. للعمال خدمات أي "العالمیة دیلویتـ "ب إلیھا والمشار المحدودة توھماتسو توش دیلویت تقدم الا. بھ خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء
 العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا ةالمحدود توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول
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 من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم
 الشركات من مترابطة عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھية. قتصادیاال المجاالت
 فاعلة حلول خالل من لكوذ للعمالء الجودة عالیة خدمات المتمیزة الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء
 مراجعة یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم �������الـ دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصولم. عملیاتھ تعترض التي التحدیات لمواجھة
 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا

 
ً سوی بالعمل وااللتزام النزاھة على مبنیة ومبادئ موحدة ثقافة ھي دیلویت فریق یجمع ما  أینما واألسواق للعمالء عالیة جودة ذات مھنیة خدمات لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع ا

 االجتماعیة بالمسؤولیة دیلویت عمل فریق ویؤمن ة.الممیز ھنیةالم الفرص وتوفر الخبرات وتنمیة والتطور المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا
 .إلیھا ینتمون التي المجتمعات في مةاالمستد التنمیة لدعم الثقة وبناء للشركة

 
 )األوسط الشرق( توش أند دیلویت عن نبذة

 
 في تأسست وقد االستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة الشركات من واحدة وھي ة"المحدود توھماتسو توش یلویت"د في عضو ھي )األوسط الشرق( توش أند دیلویت
 الشركات خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في )األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة تواجد إن ة.المنطق في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة
 والخاصة التابعة الشركات نھ. إل التابعة البلد في االجراء المرعیة والمراسیم للقوانین ا وفق بالخدمات للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة
 دیلویت كةلشر تابعة أو خاصة شركة كل أن كما)، األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة أو/و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال )األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة

 الشركات تقصیر أو أفعال عن ولیس ا،تقصیرھ أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد )األوسط الشرق( توش أند
 ). األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى
 وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم التي ئدةالرا المھنیة الشركات من دیلویت وتعتبر
 األول المستوى على ۲۰۱۰ عامال منذ  )األوسط الشرق( توش أند دیلویت حازت وقدبلداً.  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك ��۳٬۳ قرابة

 األخیرة السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما). ITRو" (ریفی تاكس نترناشونالة " امجل تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس دول منطقة في الضریبیة ستشاراتلال
 "وجائزة ،"األوسط الشرق في عمل رب ضلأف"ة جائز و األوسط، الشرق في المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦" لعام استشاریة شركة أفضل" جائزة بینھا من

 .االجتماعیة" المسؤولیة مجال في متكاملة شركة أفضلة "وجائز وویلز، إنكلترا في القانونیین المحاسبین ھیئة من  "األوسط الشرق في والتطویر التدریب في التمیز
 

 .صدورھا وقت في صحیحة اإلخباریة النشرة ھذه في الواردة المعلومات إنّ 
 

 االشتراك إلغاء
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