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شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم هي أكرب شركة صناعية في دولة اإلمارات 
العرب�ية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، وأكرب منتج في العالم لأللمنيوم 
عالي الجودة في عام 2017. وتدير الشركة مصاهر األلمنيوم في أبوظبي 
ودبي، وتوفر منتجاتها ألكرث من 350 عميل في أكرث من 60 دولة. ويتناول 

هذا التقري�ر مساهمة كل من شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم بصفة خاصة، 
وقطاع األلمنيوم عمومًا، في اقتصاد دولة اإلمارات. 

في عام 2017، قّدر إجمالي مساهمة قطاع األلمنيوم بقيمة 5.47 مليار دوالر 
)20.09 مليار درهم إماراتي( في اقتصاد دولة اإلمارات، بما يعادل 1.4 في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي الوطني، أو 1.8 في المائة من االقتصاد 

غري النفطي للدولة. ويشمل هذا المجموع النشاط االقتصادي الذي يحفزه 
قطاع األلمنيوم من خالل اإلنفاق على الموردين المحلي�ني، ومن خالل دفع 

أجور الموظفني التي يتم إنفاقها بعدئذ في اقتصاد المواد االستهالكية في 
دولة اإلمارات. 

مقابل كل دوالر أمريكي من الناتج المحلي اإلجمالي المحقق من قطاع 
األلمنيوم نفسه، هناك نشاط آخر بقيمة 1.26 دوالر أمريكي يدعمه قطاع 

األلمنيوم في قطاعات أخرى من اقتصاد دولة اإلمارات. 

في عام 2017، دعم قطاع األلمنيوم  60,950 وظيفة في جميع أرجاء دولة 
اإلمارات، تمثل 1.0 في المائة من جميع الوظائف في الدولة، فمقابل كل فرد 
يعمل في القطاع نفسه، تم دعم خمسة عمال آخري�ن في قطاعات أخرى من 

اقتصاد دولة اإلمارات، وذلك بفضل نفقات قطاع األلمنيوم  على الموردين 
المحلي�ني ودفع األجور التي يتم إنفاقها في اقتصاد المواد االستهالكية 

المحلية.

بالنسبة لشركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم وحدها، فإن الناتج المحلي 
اإلجمالي لكل وظيفة مرتفع للغاية وفقًا للمعاي�ري الوطنية والعالمية، حيث 
بلغ حوالي 320,000 دوالر أمريكي )حوالي 1.17 مليون درهم إماراتي( في 

عام 2017. ويعكس ذلك كثافة رأس المال المستخدم في عمليات الشركة، 
واستخدام الت�كنولوجيا المتقدمة، ومهارات القوى العاملة، والقيم العالية 

التي حققتها منتجاتها في السوق العالمية، علمًا بأن أكرث من 15 في المائة 
من الكادر الوظيفي في الشركة هم مواطنون إماراتيون، وهي نسبة أعلى 

بكثري من المعدل الوطني.

ملخص تنفيذي 

5.47 مليار دوالر
أمريكي

إجمالي مساهمة قطاع األلومنيوم في 
اقتصاد دولة اإلمارات في عام 2017.

مقابل كل دوالر واحد من الناتج المحلي 
اإلجمالي المحقق من قطاع األلمنيوم، 

تم دعم 1.26 دوالر في قطاعات أخرى من 
االقتصاد المحلي.

60,950
إجمالي عدد الوظائف في دولة اإلمارات 

التي يدعمها قطاع األلمنيوم في عام 
.2017

مقابل كل فرد يعمل في قطاع األلمنيوم، 
تم دعم خمسة وظائف أخرى في 

قطاعات مختلة.
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اإلجمالي:
63.4 مليون

طن

الصني
بلدان أخرى في آسيا و أوقيانوسيا

روسيا
بلدان أخرى في أوروبا

كندا
اإلمارات العرب�ية المتحدة 

بلدان خليجية أخرى
بلدان أخرى في األمريكتني

أفريقيا
تقدير الكميات غري المبلغ عنها

المصدر: مناطق عالمية والصني من معهد األلمنيوم الدولي. 
دولة اإلمارات من شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم. روسيا 

والواليات المتحدة من المكتب العالمي إلحصاءات المعادن. كندا 
محسوبة على أنها أمريكا الشمالية بدون الواليات المتحدة.

مقدمة  .1 

شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم 
هي أكرب شركة صناعية في دولة 

اإلمارات العرب�ية المتحدة خارج قطاع 
النفط والغاز، وأكرب منتج في العالم 

لأللمنيوم عالي الجودة في عام 
2017. وتدير الشركة مصاهر األلمنيوم 

في الطويلة في أبوظبي، وجبل 
علي في دبي، وتوفر منتجاتها ألكرث 

من 350 عميل في أكرث من 60 دولة.

يتناول هذا التقري�ر، الذي أعدته 
مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، 
بت�كليف من شركة اإلمارات العالمية 

لأللمنيوم، مساهمة شركة اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم، وقطاع 

األلمنيوم عمومًا في دولة اإلمارات 
في تعزي�ز روافد اقتصاد الدولة.

1.1  قطاع األلمنيوم في دولة 
اإلمارات 

يمكن القول ببساطة بأن دورة إنتاج 
السلع المحتوية على األلمنيوم 

ت�تضمن ست مراحل:

تعدين خام البوكسيت  .1

ت�كري�ر خام البوكسيت إلنتاج   .2
األلومينا

صهر األلومينا إلنتاج األلمنيوم   .3
السائل

صب األلمنيوم السائل في   .4
سبائك، وألواح، وغريهما من 

منتجات األلمنيوم األولي

معالجة األلمنيوم األولي   .5
وتحويله إلى منتجات شبه نهائية 

مثل إطارات النوافذ وقطع غيار 
السيارات

توريد المنتجات شبه النهائية   .6
إلى صناعات مثل السيارات والبناء 

والتعبئة واإللكرتونيات

في الوقت الحاضر، يضم قطاع 
األلمنيوم في دولة اإلمارات شركة 

اإلمارات العالمية لأللمنيوم، التي 
تنتج األلمنيوم األولي، ومجموعة 
من الشركات المستقلة التي تنتج 
المنتجات شبه النهائية )“شركات 

التصنيع”(، علمًا أن 26 شركة منها 
هم من عمالء شركة اإلمارات 

العالمية لأللمنيوم. يتم تصدير 
معظم األلمنيوم األولي الذي تنتجه 

شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم 
إلى العمالء في جميع أنحاء العالم 

ويشمل قائمة المستخدمني 
النهائي�ني بعض الشركات الرائدة في 

قطاعات السيارات والفضاء والبناء 
واإللكرتونيات والتعبئة والتغليف. 

كما تقوم شركات التصنيع في دولة 
اإلمارات بتوريد المنتجات إلى شركات 

رائدة في مجموعة واسعة من 
القطاعات. 

في الوقت الحالي، يتم استرياد كافة 
الكميات المطلوبة من األلومينا إلى 

دولة اإلمارات. ومع ذلك، تعمل شركة 
اإلمارات العالمية لأللمنيوم على 

إنشاء مصفاة األلومينا في الطويلة، 
بالقرب من مصهرها هناك، وسوف 

تساهم هذه المصفاة بتخفيض 
االعتماد على األلومينا المستوردة 

بنسبة 40 في المائة.

تقوم شركة اإلمارات العالمية 
لأللمنيوم أيضًا بتطوي�ر منجم لتعدين 
البوكسيت في جمهورية غينيا، غرب 

أفريقيا. يتم تصدير خام البوكسيت 
من هذا المنجم إلى بلدان أخرى. 

يذكر أنه في عام 1980 لم يكن 
لصناعة األلمنيوم األولى وجود في 

دولة اإلمارات. ولكن بمجرد تطوي�ر 
هذه الصناعة، نمت سريعًا على مدى 

العقود الثالثة الماضية حتى 2010، 
ومنذ ذلك الحني توسعت أكرث - مع 
نمو اإلنتاج من 1.4 مليون طن في 

ذلك العام إلى 2.6 مليون طن في 
عام 2017 )انظر الشكل 1(. وتمثل هذه 
الزيادة الرتاكمية على مدى السنوات 

السبع الماضية، من 85 في المائة، 
متوسط نمو سنوي يبلغ 9.2 في 

المائة.

الشكل 1. إنتاج األلمنيوم األولي في دولة اإلمارات، 1980-2017

الشكل 2. النموذج التقري�بي إلنتاج األلمنيوم األولي في عام 2017

ونتيجة لذلك، أصبحت دولة اإلمارات 
اآلن خامس أكرب دولة منتجة 

لأللمنيوم في العالم، بعد الصني 
وروسيا وكندا والهند، ويمثل إنتاجها 

أكرث من ٪4 من إجمالي اإلنتاج 
العالمي )انظر الشكل 2(. 

كما تقدم صادرات األلمنيوم 
مساهمة مهمة في األداء التجاري 

الدولي لدولة اإلمارات. فعلى سبيل 
المثال، بلغ إجمالي قيمة صادرات 

األلمنيوم )باست�ثناء إعادة التصدير( 
في إمارة أبوظبي وحدها نحو 570 
مليون دوالر )2.1 مليار درهم( في 

األشهر السبعة األولى من عام 2018، 
ما يمثل 15 في المائة من إجمالي 

الصادرات غري النفطية1 في اإلمارة، 
مقارنة بقيمة 125 مليون دوالر )458 
مليون درهم( من واردات األلمنيوم 

خالل الفرتة نفسها.
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وفي الوقت نفسه، ينتشر العمالء 
الرئيسيون المحليون لشركة اإلمارات 

العالمية لأللمنيوم، وعددهم 26 
عمياًل، في جميع أرجاء دولة اإلمارات. 

يوضح الشكل 3 موقع 21 عمياًل يمكن 
تقديم المعلومات والبيانات عنهم، 

وقد بلغت مشرتيات الشركات التسعة 
الكائنة في دبي نسبة 38 في المائة 

من مبيعات شركة اإلمارات العالمية 
لأللمنيوم من حيث القيمة في عام 

2017، وبلغت مشرتيات الشركتني في 
أم القيوي�ن 22 في المائة، والشركات 

األربعة في أبوظبي 21 في المائة. 
في المقابل، ُتباع منتجات العمالء 

داخل الدولة وخارجها، وتستخدم في 
قطاعات البناء، والسيارات، والقطارات 

والسفن، واآلالت الصناعية، وشبكات 
إمدادات الطاقة، وت�أثيث متاع الطرق، 

من بني جملة قطاعات أخرى.

البصمة 
اإلقتصادية 

الشاملة 

الناتج المحلي 
اإلجمالي

التوظيف

اإلمارة

أبوظبي
عجمان

دبي 
رأس الخيمة

الشارقة
أم القيوي�ن

مصنع الجابر لسحب
األلمنيوم

اإلمارات العالمية لأللمنيوم
(الطويلة)

تالكس

شركة ناشيونال لسحب
االلمنيوم (ذ.م.م) 

شركة الخليج للسحب ش.ذ.م.م

مؤسسة الحريز

شركة االتكال التجارية (ذ. م. م)

شركة الحمد الصناعية
ش.ذ.م.م

شركة اليكو الصناعية
المحدودة

كي اتش كي للسقاالت وقوالب
الخرسانة، ش.ذ.م.م

شركة اإلمارات التقنية للمسبوكاتالحمد لسحب األلمنيوم

إليت لسحب األلمنيوم (ذ·م·م)

المصنع العربي للسحب 

ألوميل تيك الخليج(ذ·م·م)

اإلمارات العالمية
لأللمنيوم (جبل علي)

ترانس جلف لصناعة
األلمنيوم ذ م م

بن ساري للتقنية المتخصصة

مصنع اإلمارات للسحب
ش.ذ.م.م

أو إس إيه للصناعات

المستقبل لصناعة السقاالت واأللمنيوم

وايت ألمنيوم للسحب ذ.م.مشركة دوكاب لأللمنيوم ش.ذ.م.م

 الشكل 3. موقع الشركات العاملة في قطاع األلمنيوم في عام 2017

الشكل 4. نموذج قياسي لتقي�يم األثر االقتصادي 

األثر المرافق

نشاط الموردين في 
دولة اإلمارات حسب 

األجور الممولة بإنفاق 
العاملني في قطاع 

األلمنيوم وموظفي 
سلسلة اإلمداد

• اإلسكان

• الكهرباء والماء

• البيع بالتجزئة

األثر غري المباشر

نشاط سلسلة اإلمداد في 
دولة اإلمارات بسبب مشرتيات 

قطاع األلمنيوم

• إنتاج الغاز
• الماكينات والمعدات

• البناء  
• خدمات النقل

• الخدمات المالية

األثر المباشر

عمليات قطاع 
األلمنيوم في دولة 

اإلمارات

صهر األلمنيوم 
لدى شركة اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم 

وتصنيع منتجات 
األلمنيوم من قبل 
عمالؤها في دولة 

اإلمارات

1.2 تقي�يم األثر االقتصادي

يتناول التحليل في هذا التقري�ر 
ت�أثري قطاع األلمنيوم على الناتج 

المحلي اإلجمالي والوظائف في 
دولة اإلمارات، بسبب الحاجة إلى 

دعم السلع والخدمات المنتجة محليًا 
بجميع أنواعها2. يهدف تقي�يم األثر 
االقتصادي المستخدم هنا لتقدير 

»األثر االقتصادي« للقطاع بتحليل ثالث 
»قنوات« ت�أثري مختلفة )انظر الشكل 

:)4

»األثر المباشر«، الذي يتعلق   •
بالنشاط االقتصادي لقطاع 

األلمنيوم اإلماراتي نفسه. يتم 
تعريف القطاع بأنه شركة اإلمارات 

العالمية لأللمنيوم، باإلضافة 
إلى 26 عمياًل رئيسيًا في دولة 

اإلمارات.

»األثر غري المباشر«، الذي تحفزه   •
مشرتيات القطاع من السلع 

والخدمات من مورديها في دولة 
اإلمارات.

»األثر المرافق«، هو النشاط   •
االقتصادي المدعوم بدفع األجور 

من قبل الصناعة والشركات في 
عرضها المباشر لموظفيها. 
وهذا بدوره يحفز الوظائف 

في قطاعات التجزئة والرتفيه 
والقطاعات األخرى، وسالسل 

اإلمداد والتوريد المرتبطة.

إن البصمة االقتصادية لهذا القطاع، 
بمعنى مساهمته الكلية في الناتج 

المحلي اإلجمالي والوظائف، هي 
مجموع الت�أثريات المباشرة وغري 

المباشرة والمرافقة. في التحليل، 
يتم تقسيم كل من المقاي�يس بني 

قنوات الت�أثري الثالثة، وبني قطاع 
األلمنيوم، والتصنيع األخرى، و17 

قطاعًا آخر في الصناعة.

1.3  هيكل التقري�ر

يرد أدناه بيان هيكل هذا التقري�ر:

يصف الفصل الثاني حجم قطاع   •
األلمنيوم نفسه، بما في ذلك 

المساهمات المباشرة في الناتج 
المحلي اإلجمالي والوظائف، 

وكذلك ت�كوي�ن القوى العاملة، 
وإنتاجية العمل، واألجور لكل 

موظف.

يتناول الفصل الثالث األثر   •
االقتصادي األوسع في دولة 

اإلمارات، ويشمل المساهمات 
غري المباشرة والمرافقة 
واإلجمالية للناتج المحلي 

اإلجمالي والوظائف في دولة 
اإلمارات.

يتضمن الملحق األول جداول   •
النتائج التفصيلية.

يصف الملحق الثاني المنهجية   •
المستخدمة.
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المواطنات اإلماراتياتالمواطنون اإلماراتيون
الوافداتالوافدون

في عام 2017، بلغ عدد العاملني في 
قطاع األلمنيوم في دولة اإلمارات 

10,110 شخص، حوالي 7,230 منهم 
يعملون في شركة اإلمارات العالمية 
لأللمنيوم، و 2,880 في شركات أخرى 

لتصنيع األلمنيوم  )انظر الشكل 5(. 
استحوذت دبي على 46 في المائة 
من مجموع الوظائف في الصناعة، 

وأبوظبي على 42 في المائة. 

بالنسبة للقطاع عمومًا، تمثل 
الوظائف اإلدارية والمهنية 20 

في المائة من إجمالي الوظائف، 
والوظائف الفنية والحرفية 31 

في المائة، والوظائف المكتبية 
والمبيعات والخدمات 25 في المائة، 

ووظائف تشغيل اآلالت 15 في 
المائة، والوظائف األساسية تسعة 

في المائة. )انظر الشكل 6(. توجد 
اختالفات واضحة بني نمط الوظائف 

في شركة اإلمارات العالمية 
لأللمنيوم وبني عمالئها، حيث 

يستحوذ التشغيل الروتيني للماكينات 
والمهن األساسية )مثل التنظيف، 
التعبئة، والعمل األمني( على 51 

في المائة من الوظائف بني عمالء 
شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم 

في دولة اإلمارات، في حني تبلغ 
هذه النسبة 14 في المائة فقط لدى 

شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم 
نفسها.

من حيث الجنسية، يمثل الوافدون 
غالبية واضحة من إجمالي الكادر 

الوظيفي، تماشيًا مع سوق العمل 
اإلماراتي بشكل عام )انظر الشكل 

7(. ومع ذلك، يمثل المواطنون 
اإلماراتيون نسبة 15.6 في المائة من 

القوى العاملة في شركة اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم، وهي نسبة 

تزيد بكثري عن نسبة القوى العاملة 
المواطنة القتصاد دولة اإلمارات، 

وفي دبي على سبيل المثال تبلغ 
نسبة المواطنني أربعة في المائة من 

القوى العاملة . 

ُيعّرف قطاع األلمنيوم في دولة 
اإلمارات بأنه يشمل أنشطة شركة 
اإلمارات العالمية لأللمنيوم، في 

مصاهرها في أبوظبي ودبي، 
وأنشطة عمالئها 26 الذين يقومون 

بتصنيع مجموعة متنوعة من 
المنتجات من األلمنيوم الذي 

 يشرتونه. 

دوران القطاع والناتج المحلي   2.1
اإلجمالي

في عام 2017، بلغت قيمة مبيعات 
شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم 

من أنشطتها في دولة اإلمارات 
5.55 مليار دوالر أمريكي )20.38 

مليار درهم إماراتي(، في حني أدت 
عمليات العمالء في دولة اإلمارات 

إلى مبيعات بقيمة 0.63 مليار دوالر 
أمريكي )2.31 مليار درهم إماراتي(. 

وبذلك بلغ إجمالي إي�رادات هذا 
القطاع 6.18 مليار دوالر أمريكي 

)22.69 مليار درهم(.

ُيستخدم جزء كبري من هذه اإليرادات 
لشراء المواد الخام والسلع 

والخدمات، إضافة إلى ذلك، واردات 
األلومينا لشركة اإلمارات العالمية 

لأللمنيوم. ومع هذا، فإن الناتج 
المحلي اإلجمالي المباشر لهذا 

القطاع، والذي يشمل ت�كاليف العمالة، 
وت�كاليف رأس المال، وصافي األرباح 
التشغيلية، مع استبعاد ت�كلفة هذه 

المدخالت، ال يزال يبلغ 2.42 مليار 

دوالر أمريكي )8.88 مليار درهم(. 
وبينما بلغت مساهمة شركة اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم نفسها 2.31 مليار 

دوالر أمريكي )8.47 مليار درهم( 
من هذا اإلجمالي، بلغت مساهمة 

عمالئها في دولة اإلمارات 0.11 مليار 
دوالر أمريكي )0.41 مليار درهم 

إماراتي(، على النحو المبني في 
الشكل 5.

يتم تحقيق نحو 58 في المائة، أو 
1.39 مليار دوالر أمريكي )5.12 مليار 
درهم إماراتي( من الناتج المحلي 

اإلجمالي المحقق من القطاع نفسه 
في أبوظبي، كما يتم تحقيق 40 في 

المائة )0.98 مليار دوالر أمريكي، 
3.49 مليار درهم إماراتي( في دبي، 

و 2 في المائة )0.05 مليار دوالر 
أمريكي، 0.17 مليار درهم إمارتي( 

في اإلمارات الخمس األخرى. 

نشاط قطاع األلمنيوم  .2
في دولة اإلمارات  

العمالة في القطاع واإلنتاجية ومكافآت الموظفني  2.2

الشكل 5. األثر المباشر لقطاع األلمنيوم في دولة اإلمارات على الناتج 
المحلي اإلجمالي والوظائف 

الشكل 6 أنواع الوظائف في قطاع األلمنيوم بدولة اإلمارات

الشكل 7. وظائف قطاع األلمنيوم  في دولة اإلمارات حسب الجنسية ونوع الجنس
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اإلمارات

تمتلك شركة اإلمارات العالمية 
لأللمنيوم سجاًل حافاًل بالنجاحات من 
حيث “الرتكيز” على توطني الوظائف 

التي يمكن توطينها بشكل مجدي. 
بلغت نسبة التوطني في هذه 

الوظائف 37.6 في المائة في بداية 
عام 2017، وتستهدف شركة اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم تحقيق نسبة 40 

في المائة بحلول عام 2020. 

إن طبيعة عمليات شركة اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم التي ت�تطلب 

كثافة رأس المال، واستخدام 
الت�كنولوجيا المتقدمة، ومهارات 

القوة العاملة، والقيم المرتفعة 
التي تحققها منتجاتها في السوق 

العالمي، تعني أن الناتج المحلي 
اإلجمالي لكل وظيفة - وهو مقياس 

خام إلنتاجية العمل - مرتفع للغاية 
وفقًا للمعاي�ري الوطنية والعالمية. 
وعلى النحو المبني في الشكل 8، 

فإن أداء شركة اإلمارات العالمية 
لأللمنيوم في هذا المقياس يعزز 
قيمة الناتج المحلي اإلجمالي لكل 

وظيفة في قطاع األلمنيوم عمومًا 
إلى ما يقرب من 240،000 دوالر 

أمريكي )880،000 درهم إماراتي( 
سنويًا. وذلك بالمقارنة مع متوسط 
الناتج المحلي اإلجمالي لكل وظيفة 

في االقتصاد اإلماراتي البالغ 51،000 
دوالر أمريكي )188،000 درهم 

إماراتي(، باست�ثناء القطاع النفطي 
)حيث يكون الناتج المحلي اإلجمالي 

لكل وظيفة مرتفعًا بشكل است�ثنائي(، 
مع است�ثناء العمل في المنازل )حيث 

يكون الناتج المحلي اإلجمالي لكل 
وظيفة متواضعًا جدًا(.

إن القيم العالية للناتج المحلي 
اإلجمالي لكل وظيفة التي حققتها 
شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم 
تمّكن الشركة من دفع أجور أعلى 

من المتوسط لجذب المهارات العالية 
واستبقاؤها والمحافظة على 

تحفيزها. وعلى النحو المبني في 
الشكل 9، بلغ إجمالي ت�كاليف العمل 

للعامل الواحد في شركة اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم وحدها 66،500 

دوالر أمريكي )244,300 درهم( في 

عام 2017، في حني بلغ متوسط 
الت�كاليف في القطاع ككل 54.800 

دوالر أمريكي )201.300 درهم( 
لكل موظف. وذلك بالمقارنة مع 

20،300 دوالر أمريكي )74،600 درهم 
إماراتي( لكل موظف في دولة 

اإلمارات ككل، باست�ثناء العاملني في 
القطاع النفطي وفي المنازل.

تمثل األجور األساسية 40 في المائة 
فقط من إجمالي ت�كاليف العمالة 

في القطاع - حوالي 37 في المائة 
في حالة شركة اإلمارات العالمية 

لأللمنيوم، و56 في المائة في حالة 
عمالئها. وت�ت�كون النسبة المتبقية 

من البدالت لتغطية ت�كاليف معيشة 
الموظفني )بما في ذلك اإلسكان 

والنقل(، واألرباح اإلضافية )مثل 
أعمال المناوبات أو مكافآت نهاية 

الخدمة(، والمدفوعات المخصصة 
للتعليم والمعاشات على سبيل 

المثال. 

الشكل 8. الناتج المحلي اإلجمالي لكل وظيفة في السياق

الشكل 9. ت�كاليف العمالة لكل وظيفة في السياق

يتناول هذا الفصل ت�أثري إنفاق قطاع 
األلمنيوم على القطاعات األخرى من 
اقتصاد دولة اإلمارات. يحدث هذا األثر 

)المعروف باسم األثر غري المباشر( 
من خالل مشرتيات القطاع من السلع 

والخدمات من الموردين المحلي�ني، 
كما يحدث من خالل دفع األجور 

من قبل قطاع صناعة األلمنيوم 
وسلسلة التوريد واإلمداد، حيث ينفق 

الموظفون جزءًا منها في متاجر 
التجزئة المحلية والرتفيه والمصارف 

األخرى. يحفز كال األثري�ن النشاط 
االقتصادي والوظائف في جميع 

أنحاء دولة اإلمارات. وينتهي الفصل 
بتقديم وصف موجز للت�أثريات الكلية، 

بمعنى الت�أثريات المباشرة وغري 
المباشرة والمرافقة المجمعة معًا.

3.1 مشرتيات الصناعة واآلثار غري 
المباشرة

في عام 2017، اشرتت شركة اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم ما قيمته 2.87 

مليار دوالر أمريكي )10.56 مليار 
درهم إماراتي( من الطاقة والمواد 
الخام والسلع والخدمات من شركات 

أخرى في دولة اإلمارات. باإلضافة 
إلى ذلك، اشرتى عمالؤها الستة 

والعشرون من شركات تصنيع 
األلمنيوم ما قيمته 0.26 مليار 

دوالر أمريكي )0.94 مليار درهم 
إماراتي( من التجهيزات واإلمدادات 
من المنتجني اآلخري�ن في اإلمارات، 

باإلضافة إلى شراء ألمنيوم بقيمة 
0.58 مليار دوالر أمريكي )2.14 

مليار درهم( من شركة اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم. وبشكل إجمالي، 

بلغ صافي مشرتيات القطاع من 
الموردين اآلخري�ن في الصناعات 

اإلماراتية 3.13 مليار دوالر أمريكي 
)11.51 مليار درهم(. ويشمل ذلك 

اإلنفاق على أعمال البناء والمواد 
 الرأسمالية األخرى، مثل الماكينات، 

فضاًل عن مشرتيات اللوازم اليومية.

من بني هذه النفقات، استحوذ 

موردو الموارد الطبيعية والمرافق 
على 1.09 مليار دوالر أمريكي )4.01 

مليار درهم(، بينما استحوذ قطاع 
التصنيع غري األلمنيوم 0.84 مليار 
دوالر أمريكي )3.09 مليار درهم( 

من اإلنفاق )انظر الشكل 10(، وجاءت 
خدمات البناء والنقل في المرتبة 

الثالثة والرابعة.

تحفز هذه المشرتيات الناتج 
المحلي اإلجمالي في سلسلة 

التوريد واإلمداد من الموردين في 
دولة اإلمارات، والتي يشار إليها 

باسم الناتج المحلي اإلجمالي 
»غري المباشر« لقطاع األلمنيوم. 

وعلى النحو المبني في الشكل 11، 
توفر مشرتيات قطاع األلمنيوم، 

باست�ثناء الواردات، إي�رادات للموردين 
المباشري�ن للقطاع، بمعنى 

»السلسلة األولى« من سلسلة 
اإلمداد. وتستخدم هذه اإليرادات 

لتموي�ل ت�كاليف الموظفني، وت�كاليف 
رأس المال وشراء المدخالت من 

»السالسل« األخرى من الموردين 
ويشكل أي مبلغ متبقي كأرباح 

للموردين. إن الناتج المحلي اإلجمالي 
لهؤالء الموردين المباشري�ن لقطاع 

األلمنيوم هو مجموع ت�كاليف 
الموظفني، والت�كاليف الرأسمالية، 

واألرباح.
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األنشطة األخرى

األثر االقتصادي األوسع لقطاع   .3
األلمنيوم في دولة اإلمارات

الشكل 10. إمدادات قطاع األلمنيوم من الموردين في دولة اإلمارات، 
حسب الصناعة 
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لكن مشرتياتهم من المدخالت من 
»السلسلة« القادمة من الموردين 

في دولة اإلمارات سوف تمول 
ت�كاليف وأرباح تلك الشركات بدورها، 
وهكذا على امتداد سلسلة التوريد 

من الموردين في دولة اإلمارات. 
وفي نهاية المطاف، يتم تقسيم 

قيمة مشرتيات قطاع األلمنيوم إلى 
فئ�تني: المحتوى المستورد، والقيمة 
المضافة من قبل الشركات والعاملني 

في دولة اإلمارات - بمعنى الناتج 
المحلي اإلجمالي لسلسلة التوريد 

المحلية.

تدعم مشرتيات القطاع التي بلغت 
3.13 مليار دوالر أمريكي )11.51 مليار 

درهم( من الموردين في دولة 
اإلمارات األثر غري المباشر للناتج 
المحلي اإلجمالي بما يقدر بنحو 

2.59 مليار دوالر أمريكي )9.53 
مليار درهم( على امتداد سلسلة 
التوريد في اإلمارات، مع ما تبقى 
من 0.47 مليار دوالر أمريكي )1.03 

مليار درهم( التي تعكس المحتوى 
المستورد ضمن تلك اإلمدادات. 
وتمثل شركة اإلمارات العالمية 

لأللمنيوم حوالي 2.40 مليار دوالر 
أمريكي )8.41 مليار درهم إماراتي( 

من األثر غري المباشر من الناتج 
المحلي اإلجمالي. كما تمثل القيمة 

المتبقية البالغة 0.20 مليار دوالر 
)0.72 مليار درهم( مشرتيات عمالئها 

من شركات خارجية )انظر الشكل 12(
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ت�أثري العمالء في دولة اإلمارات ت�أثري شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم

الشكل 11. التقسيم المبدئي لألثر غري المباشر للناتج المحلي اإلجمالي 

الشكل 12. ت�أثري قطاع األلمنيوم في دولة اإلمارات على الناتج المحلي 
اإلجمالي غري المباشر والوظائف

من حيث صناعة المورد، يشبه النمط 
غري المباشر للناتج المحلي اإلجمالي 
إلى حد كبري نمط المشرتيات المحلية 
)انظر الشكل 13(. ومع ذلك، فإن األثر 
غري المباشر لقطاع التصنيع المحلي 

على الناتج المحلي اإلجمالي 
متواضع مقارنة بقيمة إنفاق 

قطاع األلمنيوم على المنتجات غري 
المصنعة من األلمنيوم في دولة 

اإلمارات، مما يعكس الحصة المرتفعة 
نسبيًا من إي�رادات الصناعات التحويلية 

المستخدمة لدفع ثمن المواد التي 
يتم شراؤها من قطاعات أخرى، بما 

في ذلك إمدادات الطاقة على سبيل 
المثال.

سوف يدعم هذا النشاط في سلسلة 
اإلمداد المحلية المزيد من الوظائف 

اإلضافية في تلك الصناعات. ومع 
األخذ في االعتبار نسب الوظائف 

إلى الناتج المحلي اإلجمالي حسب 
الصناعة، تشري التقديرات إلى أنه تم 
دعم 38.050 وظيفة بهذه الطريقة 

غري المباشرة )انظر الشكل 12(. 
وتم دعم حوالي 33.200 من هذه 

الوظائف بنفقات من شركة اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم، في حني تم 
دعم الوظائف المتبقية وعددها 

4،850 وظيفة بمشرتيات عمالء شركة 
اإلمارات العالمية لأللمنيوم من 

شركات خارجية أخرى.

يختلف نمط الوظائف غري المباشرة 
في الصناعة بشكل ملحوظ عن 

نمط الناتج المحلي اإلجمالي غري 
المباشر )انظر الشكل 14(. ال يقدم 

قطاع الموارد الطبيعية والمرافق 
سوى مساهمة متواضعة نسبيًا 

في العمالة غري المباشرة عند 2.630 

وظيفة، في حني يستحوذ قطاع البناء 
على 12.530 وظيفة، وخدمات دعم 

األعمال )مثل تنظيف المباني واألمن( 
على 5,750 وظيفة، وهي القطاعات 

األكرث أهمية من حيث الوظائف غري 
المباشرة من الناتج المحلي اإلجمالي 

غري المباشر.
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الشكل 13. ت�أثري الناتج المحلي اإلجمالي غري المباشر حسب قطاع المورد

الشكل 14. أثر الوظائف غري المباشرة حسب قطاع صاحب العمل
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اآلثار المرافقة  3.2

تعكس األثار المرافقة النشاط 
االقتصادي في دولة اإلمارات الذي 

يدعمه نفقات العاملني في قطاع 
األلمنيوم وعلى امتداد سلسلة 

التوريد الخاصة بها، بمقدار تموي�ل 
أجور هؤالء العاملني بمشرتيات قطاع 

األلمنيوم من السلع والخدمات.

بلغ إجمالي األثر المرافق للناتج 
المحلي اإلجمالي المستدام من 

قطاع األلمنيوم في دولة اإلمارات 
0.46 مليار دوالر أمريكي )1.68 مليار 

درهم( في عام 2017 )انظر الشكل 
15(. كانت الغالبية العظمى من هذه 

القيمة - 0.42 مليار دوالر أمريكي 
)1.54 مليار درهم( - مدفوعة بأنشطة 

شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم. 

نظرًا ألن الت�أثريات المرافقة مدفوعة 
باإلنفاق األسري وليس اإلنفاق 

التجاري، فإن نمط الناتج المحلي 
اإلجمالي المدفوع بالقطاع الصناعي 
يختلف اختالفًا كبريًا عن األثر المباشر 
على الناتج المحلي اإلجمالي )انظر 
الشكل 16(. يمتد هذا األثر المرافق 

عرب مجموعة واسعة من القطاعات، 
علمًا بأن أهم المساهمات المقدمة 
ت�أتي من قطاعات الت�أجري والعقارات 

)13 في المائة من اإلجمالي(، 
والمرافق )12 في المائة(، وخدمات 

البيع بالجملة والتجزئة )12 في 
المائة(، والخدمات المالية )10 في 

المائة(. 

كما دعمت قناة األثر المرافق حوالي 
12,790 وظيفة في عام 2017، حيث 

تم دعم 11,460 وظيفة منها من 
خالل األجور والمشرتيات والنفقات 

الرأسمالية لشركة اإلمارات العالمية 
لأللمنيوم، و1,330 وظيفة من خالل 

النفقات غري المرتبطة لعمالئها )انظر 
الشكل 16(. 
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الشكل 15. األثر المرافق لقطاع األلمنيوم في دولة اإلمارات على الناتج 
المحلي اإلجمالي والوظائف

الشكل 16. األثر المرافق على الناتج المحلي اإلجمالي حسب قطاع المورد

يختلف نمط العمالة المرافقة حسب 
القطاع اختالفًا كبريًا عن نمط الناتج 

المحلي اإلجمالي المرافق )انظر 
الشكل 17(. والجدير بالذكر أن العمل 

في المنازل يمثل 39 في المائة 
من الوظائف المرافقة. كما تقدم 

قطاعات البناء والتعليم وتجارة 
الجملة والتجزئة مساهمات مهمة 

في هذا اإلجمالي. وتشمل العمالة 
المرافقة عمل الموردين للمؤسسات 

التي ت�تعامل بشكل مباشر مع 
المستهلكني، وتوفر خدمات دعم 

األعمال التجارية عددًا كبريًا من 
الوظائف المرافقة، على الرغم من 
مساهمتها المتواضعة في الناتج 

المحلي اإلجمالي المرافق.

3.3 البصمة االقتصادية الشاملة

عند تجميع مصادر الت�أثري الثالثة، فقد 
بلغ إجمالي مساهمة الناتج المحلي 

اإلجمالي لقطاع األلمنيوم في دولة 
اإلمارات 5.47 مليار دوالر أمريكي 
)20.09 مليار درهم إماراتي( في 

عام 2017 )انظر الشكل 18(، بما يعادل 
1.4 في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي لدولة اإلمارات في ذلك 

العام، أو ما يعادل 1.8 في المائة من 
االقتصاد غري النفطي للدولة. 

يمثل قطاع األلمنيوم 44 في 
المائة من مجموع أثر الناتج المحلي 

اإلجمالي، أو 2.42 مليار دوالر أمريكي  
)8.88 مليار درهم إماراتي(، على 
النحو المبني في الفصل الثاني. 

وتم است�كمال هذه القيمة باألثر 
غري المباشر على الناتج المحلي 

اإلجمالي )لسلسلة اإلمداد( البالغة 
2.59 مليار دوالر أمريكي )9.53 مليار 

درهم(، واألثر المرافق )إنفاق 
الموظفني( البالغ 0.46 مليار دوالر 
)1.68 مليار درهم(. وهذا يعني أنه 

مقابل كل دوالر أمريكي واحد من 

الناتج المحلي اإلجمالي يتم توليده 
مباشرة من قبل القطاع، يتم دعم 

1.26 دوالر أمريكي إضافي من 
النشاط في مجاالت أخرى من اقتصاد 

دولة اإلمارات.
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الشكل 18. أثر قطاع األلمنيوم في دولة اإلمارات على الناتج المحلي اإلجمالي 
والوظائف

الشكل 17. ت�أثري الوظائف المرافقة حسب قطاع صاحب العمل



ت�أثري قطاع األلمنيوم على اقتصاد دولة اإلمارات

18

ت�أثري قطاع األلمنيوم على اقتصاد دولة اإلمارات

19

بعد قطاع األلمنيوم، يتصدر قطاع 
الموارد الطبيعية والمرافق قمة 
قائمة أكرب الصناعات المستفيدة 
من اإلنفاق في قطاع األلمنيوم، 

حيث يتم تحفيز ٪23 من إجمالي 
المساهمة في الناتج المحلي 

اإلجمالي لدولة اإلمارات )انظر الشكل 
19( يليه قطاعات البناء، وخدمات البيع 

بالجملة والتجزئة، وخدمات النقل، 
والخدمات المالية. ومع هذا، تستفيد 

جميع القطاعات الصناعية االثنتي 
عشرة المتبقية أيضًا من أنشطة 

قطاع األلمنيوم اإلماراتي، إلى حد 
ما.

دعم قطاع األلمنيوم 60.950 وظيفة 
في دولة اإلمارات في عام 2017 

)انظر الشكل 18(، وتمثل 1.0 في 
المائة من جميع الوظائف في دولة 

اإلمارات.

تم است�كمال الوظائف في قطاع 
األلمنيوم البالغة 10،110 بعدد 38,050 
وظيفة غري مباشرة، و12،770 وظيفة 
مرافقة. وهذا يعني أنه بالنسبة لكل 

فرد يعمل في قطاع األلمنيوم، تم 
دعم خمس وظائف في أماكن أخرى 

في دولة اإلمارات في عام 2017.

تؤول أكرب منفعة لقطاع األلمنيوم 
من حيث سوق العمل إلى صناعة 

البناء ، حيث يدعمها بنسبة 23 
في المائة من إجمالي الوظائف 

المدعومة، وهي نسبة أعلى من  
نسبة مساهمة قطاع األلمنيوم 

نفسه البالغة 17 في المائة )انظر 
الشكل 20(. وتمثل خدمات الدعم 

التجاري 11 في المائة من الوظائف، 
والصناعات التحويلية غري األلمنيوم 

تسعة في المائة، والعمالة المنزلية 
8 في المائة، وخدمات تجارة الجملة 

والتجزئة ستة في المائة.

مقابل كل 10 وظائف في قطاع 
األلمنيوم نفسه، يتم دعم 14 شخص 
في البناء، إلى جانب خمسة أشخاص 

في قطاع غري األلمنيوم، وأربعة 
أشخاص في قطاع البيع بالتجزئة 

والجملة، وشخص واحد في قطاع 
التعليم، إلى جانب عدد آخر من 

األفراد العاملني.

وعالوة على ذلك، بدءًا من عام 2018 
فصاعدًا، ستساعد مدفوعات ضري�بة 
القيمة المضافة المرتبطة بمنتجات 
األلمنيوم وإنفاق الموظفني على 

تموي�ل توظيف عمال الخدمات العامة 
الحيوية.
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الشكل 19. األثر اإلجمالي للناتج المحلي اإلجمالي حسب قطاع المورد

الشكل 20. إجمالي ت�أثري الوظائف حسب قطاع صاحب العمل

الملحق 1: جداول النتائج 

اإلجمالي مرافقة غري مباشرة مباشرة مليار دوالر أمريكي 2017

2.42 - - 2.42 تصنيع األلمنيوم

0.31 0.01 0.30 - الصناعات التحويلية األخرى

1.28 0.08 1.19 - الموارد الطبيعية

0.28 0.03 0.25 - البناء

0.23 0.05 0.17 - البيع بالجملة والتجزئة

0.22 0.03 0.19 - خدمات النقل

0.22 0.05 0.17 - الخدمات المالية

0.07 0.06 0.01 - الت�أجري والعقارات

0.09 0.01 0.08 - خدمات دعم األعمال

0.03 0.03 0.00 - التعليم

0.02 0.02 0.00 - العمل لألسر الخاصة

0.29 0.08 0.21 - األنشطة األخرى

5.47 0.46 2.59 2.42 اإلجمالي

منها:    

5.12 0.42 2.40 2.31 مدعومة من شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم

0.35 0.04 0.20 0.11
مدعومة من عمالء شركة اإلمارات العالمية 

لأللمنيوم في اإلمارات1

تقسيم األنشطة األخرى:    

0.01 0.00 0.00 - الزراعة

0.02 0.01 0.01 - الفنادق والمطاعم

0.07 0.03 0.05 - التواصل المعلوماتي

0.12 0.02 0.10 - الخدمات المهنية

0.01 0.01 0.01 - اإلدارة العامة

0.01 0.00 0.01 - الصحة والعمل االجتماعي

0.05 0.01 0.03 - الرتفيه والخدمات األخرى

1 تستبعد المساهمات غري المباشرة والمرافقة الت�أثريات على شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم وعربها. 

المصدر: أكسفورد إيكونوميس 

الشكل 21. الت�أثريات على الناتج المحلي في دولة اإلمارات. حسب المصدر والصناعة
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الشكل 22. الت�أثريات على الوظائف في دولة اإلمارات، حسب المصدر والصناعة

اإلجمالي مرافقة غري مباشرة مباشرة معدل الوظائف في 2017

10,110 - - 10,110 تصنيع األلمنيوم

5,490 200 5,290 - الصناعات التحويلية األخرى

2,990 360 2,630 - الموارد الطبيعية

14,080 1,550 12,530 - البناء

3,850 930 2,920 - البيع بالجملة والتجزئة

3,320 410 2,910 - خدمات النقل

970 190 780 - الخدمات المالية

500 400 100 - الت�أجري والعقارات

6,690 940 5,750 - خدمات دعم األعمال

1,200 1,010 190 - التعليم

5,030 5,030 0 - العمل لألسر الخاصة

6,720 1,770 4,950 - األنشطة األخرى

60,950 12,790 38,050 10,110 اإلجمالي

منها:    

51,890 11,460 33,200 7,230 مدعومة من شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم

9,060 1,330 4,850 2,880
مدعومة من عمالء شركة اإلمارات العالمية 

لأللمنيوم في اإلمارات1

تقسيم األنشطة األخرى:    

40 10 30 - الزراعة

840 430 410 - الفنادق والمطاعم

1,000 240 760 - التواصل المعلوماتي

2,080 270 1,810 - الخدمات المهنية

180 60 120 - اإلدارة العامة

130 60 70 - الصحة والعمل االجتماعي

2,450 700 1,750 - الرتفيه والخدمات األخرى

قدمت شركة اإلمارات العالمية 
لأللمنيوم معلومات عن عدد 

الموظفني، وت�كاليف التوظيف، 
واألرباح قبل تخفيض رأس المال، 

وإجمالي إي�رادات المبيعات، 
وموقع عملياتها، ومشرتيات 

السلع والخدمات حسب كل مورد، 
والمشرتيات الرأسمالية، وموقع 

الموردين. تم تقديم نفس 
المعلومات من قبل بعض عمالء 

شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم 
في دولة اإلمارات، باست�ثناء أنه 

تم تقسيم قيمة التوريدات حسب 
الصناعة وموقع الموردين. تم 

زيادة حجم البيانات المقدمة من 
المجموعة الفرعية لعمالء شركة 

اإلمارات العالمية لأللمنيوم، بشكل 
منفصل ألبوظبي ودبي وباقي 

دولة اإلمارات، استنادًا إلى حصتهم 
في مبيعات شركة اإلمارات العالمية 

لأللمنيوم.

تم تعريف الناتج المحلي اإلجمالي 
المباشر بأنه مجموع األرباح قبل 

االستهالك، وإجمالي ت�كاليف 
التوظيف، بالنسبة لشركة اإلمارات 

العالمية لأللمنيوم وعمالئها 
مجتمعني. 

تم تخصيص قيمة المشرتيات من 
الموردين في دولة اإلمارات، بما 

في ذلك النفقات الرأسمالية وكذلك 
المشرتيات اليومية، عرب 18 قطاعًا 

واسعًا من الصناعة في دولة 
اإلمارات، بشكل منفصل ألبوظبي 

ودبي وباقي اإلمارات األخرى، 
حسب موقع الموردين. تم استبعاد 

مشرتيات العمالء من شركة اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم، من أجل تجنب 

»العد المزدوج« للنشاط.

تم إدراج بيانات اإلنفاق هذه 
في نموذج لالقتصاد اإلماراتي، 

تم تطوي�ره بواسطة أكسفورد 
إيكونوميس، ويتضمن معلومات حول 

المعامالت بني الصناعات المختلفة 
في كل إمارة، وبني اإلمارات، وعرب 

الحدود الوطنية، مما مّكن من تقدير 
مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي 

غري المباشر، على أساس فردي لكل 
صناعة على حدة. وقد تم حساب 

المساهمة في الوظائف غري 
المباشرة من داخل النموذج، بناًء 

على نسب الناتج المحلي اإلجمالي 
إلى التوظيف لكل صناعة في كل 

موقع. 

كما تم إدراج المعلومات الخاصة 
بت�كاليف العمالة في قطاع األلمنيوم 

في النموذج. باإلضافة إلى 
المعلومات عن حصة أجور الموظفني 

في الناتج المحلي اإلجمالي لكل 
من الصناعات في سلسلة اإلمداد، 

وحصة أجور الموظفني المتاحة التي 
ينفقها العاملون في كل صناعة، 
ونمط اإلنفاق األسري حسب نوع 

المنتج، في كل من المناطق الثالثة، 
األمر الذي مّكن من تقي�يم األثر 

المرافق للناتج المحلي اإلجمالي. 
ويشمل ذلك ت�أثري اإلنفاق من جانب 

الموظفني المباشري�ن، واإلنفاق من 
جانب العاملني على امتداد سلسلة 

اإلمداد، الذين يتم تموي�ل أجورهم من 
حصتهم من إجمالي الناتج المحلي 

غري المباشر في قطاع األلمنيوم. تم 
تحديد مساهمة الوظائف المرافقة 

من األثر المرافق للناتج المحلي 
اإلجمالي باستخدام نسب الناتج 

المحلي اإلجمالي لكل صناعة

إن إجمالي المساهمات في الناتج 
المحلي اإلجمالي والوظائف هي 

ببساطة مجموع الت�أثريات المباشرة 
والغري مباشرة والمرافقة. تست�ثنى 

األنشطة خارج دولة اإلمارات من 
جميع التقديرات الواردة في هذا 

التقري�ر.

الملحق 2: المنهجية 
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