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 الرئيسي لمبيعات الطائرات التجارية  ديلويت:  زيادة الطلب على السفر في الشرق األوسط المحرك
 

وسط تباطؤ االنتاج   ديلويت: تزايد اإلنفاق على الطيران الحربي في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية -
 مع استمرار تراكم الطلبيات غير المنجزة عالمياً 

 
 للعام ميالعال والحربي التجاري الطيران لقطاعي المالي األداء" عنوان تحت الصادر ديلويت تقرير أفاد – – 2015 يونيو 22

 وعلى.  2014 العام في دوالر مليار 12.7 بقيمة إضافية عائدات سجلت قد العالمية والحربي التجاري الطيران شركات أن  2015
 عائدات بينما انخفضت  ،2014 العام في دوالر مليار 23.7 بقيمة ارتفعت قد التجاري الطيران إنتاج قطاع عائدات أنّ  من الرغم
   .2014و 2013 العامين بين دوالر مليار 8.2 بقيمة ربيالح الطيران قطاع

 
 أنّ  إلى والحربي التجاري الطيران قطاعي في األولى المئة العالمية الشركات تناولأجرته ديلويت والذي  الذي التحليل توّصل وقد

 تسليم في% 6.1 بنسبة وزيادة ،اً طلب 2888 بلغت المبيعات في قياسية أرقاماً  2014 العام في حّقق قد التجاري الطيران قطاع
 محققا بعد تسليمها يتم لم لطائرات المسجلة الطلبات عدد في% 14.4 بنسبة وزيادة ؛طائرة1352 الى عددها ليصل الجديدة الطائرات

 والهند وسطاأل الشرق في السفر على الطلب تزايد شّكل وقد. دوالر مليار 314.9 إلى تصل وعائدات طائرة، 12175 بلغ قياسياً  رقماً 
 القديمة الطائرات استبدال إلى باإلضافة الجديدة، التجارية الطائرات مبيعات لتحفيز األساسية الدوافع أحد خاص بشكل والصين
 .الوقود توفير بتقنية مزودة حديثة بطائرات

 
 السياق، هذا في. 2014 العام في%  2.2 ةبنسب عائداته تراجعت إذ  الحربي الطيران القطاع إلى بالنسبة ايجابية أقلّ  الصورة أنّ  إالّ 

 قطاع بأضخم تتمّيز التي المتحدة، الواليات خسرت: "قائالً  ديلويت في والحربي التجاري الطيران قطاع عن المسؤول كابتن، توم علّق
 مليار 11.5 تناهز العائدات في خسارة الى باالضافة ،2010 العام منذ الحربي الطيران قطاع في وظيفة ألف 168 حوالى للدفاع،
  ."نفسها الفترة في دوالر

 
 كلّ  تسجل أن ويتوقع سجلت حيث. العالم من عديدة مناطق في متزايدة إنفاق نسبة يشهد تقدم، مما وبالرغم الحربي، الطيران قطاع لكن
 من وغيرها وروسيا والصين، بان،واليا الجنوبية، وكوريا والهند، السعودية، العربية والمملكة المتحدة، العربية اإلمارات دولة من

  .التقنية الحديث العسكري العتاد مشتريات في زيادة المنطقة في الحالية األوضاع من المتضررة الحكومات
 
 عائدات وحدها حّققت قد لها مقّراً  المتحدة الواليات من تتخذ التي والحربي التجاري الطيران شركات أنّ  إلى الدراسة أفادت ،عالمياً و

 222.8 بقيمة عائدات األوروبية الشركات سّجلت حين في العالمي، والحربي التجاري الطيران لقطاع دوالر مليارات 408.5 مةبقي
 الطيران قطاع عائدات مجموع من% 33 حوالى تمّثل حساسة جغرافية منطقة تعدّ   أوروبا أن علماً  ،"2014 العام في دوالر مليار

  ."لكابتن وفقاَ  العالمي، والحربي التجاري
 

 تباطؤاً  يشّكل مما العالمي، والحربي التجاري الطيران قطاع عائدات في% 1.5 بنسبة نمواً  2015 العام يسجلّ  أن كابتن يتوقع كما
   .2014 العام في العالمي الصعيد على الصناعة هذه شهدته الذي النمو مع مقارنة% 1.9 بنسبة

 
   http://bit.ly/1GA1pVXالرابط رةزيا يرجى التقرير كامل على لالطالع

 

mailto:nelhassan@deloitte.com
http://www2.deloitte.com/xe/en.html?icid=site_selector_xe
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Manufacturing/gx-mnfg-2015-global-a-and-d-outlook.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Manufacturing/gx-mnfg-2015-global-a-and-d-outlook.pdf
http://bit.ly/1GA1pVX


 

 المحررين إلى رسالة
 

 المنهجية
 تضّمنت وقد. والحربي التجاري الطيران قطاعي في كبرى عالمية شركة لمئة 2014 للعام المالي األداء تحليل على ديلويت عملت

 خالل من إليها التوصل تمّ  التي التشغيلية، والهوامش التشغيلية، واألرباح المبيع، عائدات: اتحليله تمّ  التي األساسية المالية المؤشرات
 .اإلعالمية والبيانات للشركات الرسمية الملفات

 –النهاية –  
 

 نبذة عن ديلويت
ة بريطانية خاصة محدودة بضمان يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شرك

 ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت
 www.deloitte.com/aboutتوش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

 تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم ديلويت من خالل مجموعة  150ضاء في أكثر من واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األع

من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. 
 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 200,000نحو  تضم ديلويت

ودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات ج  عما يجم
ية المميزة. نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهن  عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.  ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة  ويؤمن فريق عمل
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
اسست في منطقة الشرق األوسط ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
المستوى   على ۲۰۱۰. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام بلداً  ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أيًضا على  .(ITR) "األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
وسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير في والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األ  عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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