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 تناميبسبب  2015 العام في الطائرات يعلتصن قياسية أرقاماً  يسجل التجاري الطيران قطاعديلويت: 
 األوسط الشرق يف سيما ال التجاري السفر على الطلب

 
 2015في العام  %3الطيران والدفاع نمّوًا بنسبة حوالى  يمن المتوّقع أن يشهد قطاع -

 الوقود توفير ةبتقني مزودة حديثة طائراتتزايد حركة المسافرين وٕانتاج بسبب لطيران التجاري ا تزايد نسبة -
 

 يقوة دافعة ألداء قطاع قطاع الطيران التجاريمن المتوقع أن يشّكل نمو العائدات واألرباح في  – 2015فبراير  18
السنتين األخيرتين نتيجة  تباطؤًا خاللالقطاع في هذا عّدل النمو مسّجل . وفي حين 2015الطيران والدفاع في العام 

 %8أّنه من المرّجح أن يشهد قطاع الطيران التجاري معّدل نمو يناهز  قطاع الدفاع، إالّ في نفاق اإلمعدالت للتراجعات في 
 .2015م للعا عالميا والحربي التجاري الطيران قطاعي أداءديلويت حول العالمية في  التصنيعمجموعة وفقًا لخالصات تقرير 

 
"من المتوّقع أن يسّجل قطاع  :ديلويتشبكة الطيران والدفاع في  يقال توم كابتن، المسؤول عن قطاعفي هذا االطار، و 

عوامل أساسية مثل  يعود ذلك بشكل خاص إلى. و 2015في العام  ائراتالط تصنيعالطيران التجاري أرقامًا قياسية جديدة ل
في  ال سيما السفر التجاري، وتنامي الطلب على الوقود توفير بتقنية مزودة حديثةبطائرات لطائرات القديمة اعملية استبدال 

  ."المحيط الهادىءآسيا و منطقتي الشرق األوسط و 
 
تصنيع معدالت ارتفاع المرّجح أن يحدث انخفاض أسعار النفط مؤّخرًا تأثيرًا دراماتيكيًا على من غير " :كابتن ضيفوي
. وتبقى القادمة تسع سنواتاللى مدى عة والممتد وذلك بسبب العقود الطويلة المدى لتصنيع طائرات جديدةالتجارية، لطائرات ا

 " .التصنيعالحفاظ على التزامات بهدف  واجب أخذها بعين االعتبارالمخاطر الدقيقة الإحدى  وريدقدرة سلسلة الت
 

الميزانية  . إّال أنّ %1.3بمعّدل  2015العام خالل ا عالميانخفاضها  قطاع الطيران الحربي تواصل عائداتكذلك، قد 
 تشهد اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والهند، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصينفي كل من الدفاعية 

أشار التقرير إلى أّن التوّتر المتصاعد بين الدول إذ . الدفاع تكنولوجيات بأحدث وتجهيزها جيوشها تسليحبهدف  ا مستمراتزايد
 القطاع. هذا اإلنفاق المستقبلية في  معدالت علىكلها عوامل قد تنعكس  ،اللكترونيةوالجرائم ا الهجماتباالضافة الى 

 
شهد يفي سوق  مع الحفاظ على الربحيةتحّديين أساسيين: كيفية النمو  يقطاع الدفاعالسيواجه السنوات القليلة المقبلة، خالل 
تعمل شركات الدفاع هنا، ظ على أداء مالي مقبول. و الحفابهدف  تكاليف، وماهية التحّركات المطلوبة للحد من التراجعاً 
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طريق نحو أسواق جديدة، والتركيز على المبيعات العسكرية المن خالل فتح بجدية الناجحة على التعاطي مع هذه التحديات 
، وجهة، واإللكترونيات الدفاعية، والضربات المااللكترونيفي األمن  ات الحديثةالخارجية، واالستثمار في عملية تطوير المنتج

  واألنظمة بدون تحّكم بشري، والتحليالت المتقّدمة.
 

للرحلة األولى التي أجراها األخوان رايت بطائرة مزّودة بمحّرك،  111"مع احتفالنا هذه السنة بالذكرى  :وأضاف كابتن قائالً 
 التي غّيرت مسار اللعبةالحديثة مع التكنولوجيات  ال سيما الكثير مساهمته في بالرغم من، اً ما زال ناشئا القطاع نتذّكر أّن هذ

األسواق  نحوالتوّجه هذا القطاع و  للتقّدم في أساسياً  ، يعتبر التجديد في التكنولوجيا مفتاحاً 2015. وبالنسبة إلى العام بأكملها
 " لم يتم اختراقها بعد.الحالية وتوليد الطلب في األسواق التي 

 
  http://deloi.tt/1AvCYo9ترجى مراجعة التقرير على الرابط: 

 
 

 –النهاية – 
 

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

ع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت ويتمت
 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
يت من خالل مجموعة دولة، تقدم ديلو 150واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

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

ئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومباد ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.  عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. لمسؤولية االجتماعية للشركةديلويت با ويؤمن فريق عمل
 

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

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  اويمتد وجوده

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
المستوى  على ۲۰۱۰ط) منذ عام بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوس 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
في التدريب والتطوير في  والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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