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ديلويت :السعودية بين الدول الست األكثر إنفاقا ً على الدفاع الوطني في العالم

 ديلويت :الكويت تواصل اإلنفاق على الدفاع الوطني 11يونيو  – 4112يشهد العالم تحوّ الت جذرية في السياسات الدفاعية ،فتحرّكات روسيا في القرم ،وجهود اليابان إلعادة إحياء دفاعاتها ،وعمل
الصين على بناء هيكليتها العسكرية ،والنقاشات األميركي ة حول اإلنفاقات الدفاعية لمرحلة ما بعد الحرب ،ستواصل كلها التأثير بشكل ملحوظ على
اإلنفاق العالمي على السياسات الدفاعية.
أمّا على المستوى الشرق أوسطي ،فإنّ الميزانية الدفاعية للمملكة العربية السعودية فهي على تزايد وذلك الرتباطها ببرامج دفاعية كبرى تتضمّن
الحصول على مقاتالت ف  51جديدة ومعاد تجهيزها ويناهز مجموع قيمتها  03مليار دوالر .وقد أدرجت دول شرق أوسطية أخرى على الئحة
الدول الخمسين األكثر إنفاقا ً في العالم ،وبينها اإلمارات العربية المتحدة ،وعمان ،والعراق ،والكويت ،ومصر.
ويعمل تقرير ديلويت السنوي الجديد الذي يحمل عنوان "تقرير الدفاع العالمي  "4352على دراسة االتجاهات والسياسات والمحفّزات األساسية في
التحوّ ل الحالي في اإلنفاقات الدفاعية .وبشكل أكثر تحديداً ،تجري معاينة في العمق لوزارات الدفاع التابعة لخمسين بلداً أعلنت كامل إنفاقاتها على
الدفاع الوطني ّ
تمثل أكثر من  24بالمئة من اإلنفاقات الدفاعية العالمية.
ّ
وتمثل ست دول ،وهي الواليات المتحدة ،والصين ،وروسيا ،والمملكة العربية السعودية ،واليابان ،وفرنسا 03 ،بالمئة من اإلنفاق الدفاعي العالمي،
ومن المتو ّقع أن تحتل مسألة التكيّف والتعاون واالستثمار في البرامج الدفاعية صدارة األولويات بالنسبة إلى استراتيجيات إدارة الدفاع في السنوات
المقبلة.
وتتضمّن النقاط األساسية األخرى في "تقرير الدفاع العالمي  "4352ما يلي:
 −في الفترة الممتدة بين العامين  4332و ،4350زادت السعودية إنفاقها الدفاعي السنوي بقيمة  50مليار دوالر ،مباشرة بعد الصين (03
مليار دوالر) ،وروسيا ( 45مليار دوالر) ،في حين أنّ الواليات المتحدة شهدت أكبر انخفاض في اإلنفاق الدفاعي السنوي والذي بلغت
قيمته  10مليار دوالر في الفترة نفسها.
 −ومن بين الدول الخمس والعشرين ضمن الدول الخمسين التي تتم ّتع بأعلى مدخول سنوي للفرد ،تنفرد الكويت مع ثالث دول أخرى فقط
هي أستراليا ،وسنغافورة ،واليابان ،باالشارة إلى أنّ اإلنفاقات الدفاعية لن تنخفض أو تبقى على حالها في فترة السنتين إلى الخمس
سنوات المقبلة.
 −ومن بين الدول الخمس والعشرين األقل دخالً بين الدول الخمسين األكثر انفاقا ً على الموازنات الدفاعية ،تعمل كل من السعودية،
والعراق ،وعمان ،والجزائر ،والمغرب ،باإلضافة إلى أنغوال ،وأذربيجان ،وكولومبيا ،وباكستان ،وروسيا ،وأوكرانيا على زيادة إنفاقها
الدفاعي السنوي في فترة السنتين إلى الخمس سنوات المقبلة نفسها.
 −ومن المر ّجح أن تتأتى أضخم الزيادات العالمية في الموازنة الدفاعية من مجموعة الدول األربعة أي البرازيل ،والصين ،والهند ،وروسيا.
ّ
وتمثل كل من الصين ،والهند ،والبرازيل ،وكوريا الجنوبية  03بالمئة من مجموع اإلنفاق الدفاعي بين االقتصادات األقل دخالً في العالم.
−
لالطالع على كامل التقرير ترجى زيارة الرابط www.deloitte.com/2014globaldefenseoutlook
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نبذة عن ديلويت
يُستخدَم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان
ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها .للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت
توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء ،يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about :
تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلست شارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
واسعة من المجاالت االقتصادية .وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  051دولة ،تقدم ديلويت من خالل مجموعة
من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم.
تضم ديلويت نحو  011,111مهنياً ،كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنوانا ً لإلمتياز.
ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سويا ً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة
عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا .كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.
ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.
نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط):
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق األوسط
ويمتد وجودها منذ سنة  ٦٢٩١في المنطقة.
وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة ال تي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة
 ٠٣٣٣شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٩١مكتبا ً في  ٦١بلداً .وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ٩٣٦٣على المستوى
األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو " (ITR).وقد حصلت أيضًا على
عدة جوائز في السنوات األخيرة والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط  ,أفضل شركة استشارية ,وجائزة التميز في التدريب والتطوير في
الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز.

