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منجم تازيازت
بوالية  ملوريتانيا  الغريب  المشال  يف  الواقع  تازيازت  ممجن  إن 
إينشريي والذي يبعد حوايل 300  كيلومرت من العامصة انواكشوط  
هو أحد أكرب املنامج يف البلد. وقد حصلت كيرنوس عىل املمجن 
يف 2010 ويه تشغله منذ ذلك الزمن من خالل رشكهتا الفرعية 

تازيازت موريتانيا احملدودة ش.م.

تعترب تازيازت مسامها هاما يف التمنية اإلجمتاعية واإلقتصادية 
ملوريتانيا، وتوظف حوايل 2400 موريتانيا عن طريق  الرشكة 

واملتعاقدين معها.     

•  منجم  ذو فضاء مفتوح
•  إحتياَطي الذهب المؤكد والمحتمل يقدران بمايقارب 8.2 مليون أونصة )حوالي 230 طن(

•  من المتوقع أن يمتد العمر اإلفتراضي للمنجم حتى عام 2030
•  تقوم تازيازت باستخدام طرق تعدين صناعية حديثة  من أجل الوصول إلى المخزون المعدني و 
الذي ازداد عمقا بعد أن تم استخراج المخزون السطحي. تبلغ نسبة الذهب في الطن الخام من المعدن 

ما معدله 1,9 غرام من الذهب.
•  يشكل  استخراج الرواسب المعدنية تحديا صعبا وهي مكلفة كذلك هذا فضال على أنه تم إستخراج 
الرواسب السطحية السهلة اإلستغالل منذ سنوات. زيادة على ذلك فإن الرواسب الحالية تحتوي على 

نسبة أقل من الذهب بالمقارنة مع الرواسب السابقة.  
•  في عام 2014، أنتجت كينروس 260000 أونصة أي ما يعادل 7,3 طن من الذهب.
•  في عام 2015، أنتجت كينروس 220000 أونصة أي ما يعادل 6,2 طن من الذهب.

أنها  كينروس  أعلنت   ،2016 مارس  من   30 في   •
تنفيذه  سيتم  الذي  التوسعة  مشروع  في  قدما  ستمضي 

على مرحلتين.
•  مشروع التوسعة ضروري بالنسبة لمستقبل تازيازت 
التكاليف  وخفض  اإلنتاج  زيادة  إلى  سيأدي  أنه  حيث 
على  واإلستمرار  الصمود  قادراعلى  المنجم  لجعل 

المدى البعيد.
•  من المقررأن تتم التوسعة على مرحلتين:

الحالية  اإلستيعابية  الطاقة  ستزيد  األولى  المرحلة   -
إلى  الذهب  خام  من  يوميا  طنا   8000 من  للمصنع 
يتم  أن   المتوقع  من  تقريبا.  لليوم  طنا   12000
استثمارمبلغ 106 مليار أوقية  )300 مليون دوالر 
أمريكي( خالل المرحلة األولى و سيتم صرف معظم 
قدرة  لزيادة  إضافية  معدات  إلقتناء  المبلغ  ذلك 
تكتمل  أن  المقرر أصال  كان من  للمصنع.  المعالجة 
أعمال زيادة الطاقة اإلنتاجة للمرحلة األولى في الربع 

رؤوس أقالم عن تازيازت

مشروع توسعة تازيازت

 كيف يتم إنتاج الذهب في منجم تازيازت
معقدة  طويلة،  عملية  هو  الحديثة  الصناعية  بالطريقة  الذهب  إنتاج 
يد  وإلى  التحتية   البنى  في  معتبرة  استثمارات  إلى  تحتاج   ومكلفة 
عاملة ذات كفاءة عالية تمتلك مؤهالت متخصصة ومحددة. يحتوي 
المعدن الخام الموجود بمنجم تازيازت على ما معدله 1,9 غرام من 

الذهب في الطن.

المرحلة األولى بحفر ثقوب على مساحة محددة في قاع  تقضي 
الحفرة من أجل تمكين الخبراء من وضع شحن متفجرة في المنجم.

يتم تكسير المعدن ذي النسبة األعلى 
أوال ثم سحقه في اسطوانات ضخمة 
ذلك  بعد  يتم  جزيئات.  إلى  لتحويله 
خلط هذه الجزيئات في الطاحونة مع 

الماء للحصول على عجينة. 

جزيئات  استخراج  يتم 
العجينة  من  الدقيقة  الذهب 
بواسطة المعالجة الكيماوية 
وشطف  رشح  دورة  في 
عدة  وبعد   .CIL مصنع 
جزيئات  تتواجد  معالجات، 
الذهب في محلول مخصب. 

يقوم الخبراء بعد ذلك بتفجير الشحن من أجل تكسير الصخرة التي تحتوي على المعدن 
وتمكين نقلها. يتم القيام بهذه العملية يوميا في تازيازت. تتم مراقبة استقرار التربة بشكل 

دائم من طرف جيولوجيين لتفادي أية مخاطر. 

بالتفجير  المسحوق  المعدن  شحن  ذلك  بعد  يتم 
وتنقل  حفارات.  بواسطة  شاحنات  على 
في  المعدن  من  طن   200 األكبر  الشاحنات 

المتوسط لكل شحنة.  

تنقل الشاحنات شحناتها إلى أماكن مختلفة: المعدن ذو 
النسبة األعلى من الذهب إلى مصنع CIL ؛ المعدن 
الرشح  منطقة  إلى  الذهب  من  الضعيفة  النسبة  ذو 
ذهب  على  يحتوي  ال  الذي  العقيم  المعدن  بالكومة؛ 
يتم طرحه جانبا. يمكن كذلك تخزين جزء من المعدن 

المحتوي على ذهب من أجل معالجته فيما بعد.  

ذي  المعدن  تكديس  يتم 
الضعيفة في كومات  النسبة 
يتم ري  دعامة رشح.  على 
محلول  بواسطة  الكومات 
الذي  السيانيد  على  يحتوي 
إلنتاج  المعدن  ذهب  يذوب 
على  يحتوي  أم  »محلول 

الذهب«.   

يتم بعد ذلك إرسال المحلول األم 
إلى مصنع ADR. ويمر بأعمدة 
امتصاص وشطف إلنتاج محلول 
جزيئات  على  يحتوي  مخصب 

الذهب. 

االستخراج  خلية  إلى  المخصب  المحلول  ضخ  يتم 
الخلية  يجوب  الذي  الكهربائي  التيار  ويتسبب  الكهربائية. 
هذه  تصفية  وتتم  لزجة.  كتلة  في شكل  الذهب  ترسب  في 

الكتلة وتجفيفها ليتم تذويبها بعد ذلك في فرن الصهر.  
تضاف عناصر تذويب إلى الكتلة قبل وضعها في فرن الصهر 
وتذوب  درجة.   1200 قرابة  إلى  حرارته  درجة  ترفع  الذي 

الشحنة من أجل إنتاج سبائك من الذهب. 

هناك خطوتان أساسيتان إلنتاج الذهب في تازيازت :
 /1إستخراج المعدن من المقلع  

 /2معالجة المعدن للحصول على الذهب 
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الربع  إلى  تمتد  قد  أنها  إال   ،2018 عام  من  األول 

الثاني. 
- ستمكن المرحلة الثانية، إذا ما تمت الموافقة عليها، 
من  طن   30000 إلى  المعالجة  طاقة  زيادة  من 
تكاليف  أن تصل  المتوقع  يوميا. ومن  الخام  المعدن 
التطوير إلى حوالي 220 مليار أوقية )620 مليون 

دوالر أمريكي(.
بالحكمة  مرحلتين  على  التوسعة  مقاربة  تتسم   •
مقاربة  يجعلها  مما  الالزمة  والقوة  اإلستثمارية 

مناسبة لمنجم تازيازت.
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 كينروس كمساهم أساسي فى اإلقتصاد الموريتاني

 كينروس كأحد أكبر المشغلين في موريتانيا

   المسؤولية اإلجتماعية للشركة

تازيازت  عمل  من  أساسيا  للعمل جزءا  اإلجتماعية  الرخصة  على  الحفاظ  يشكل 
في موريتانيا. و تحرص الشركة، في إطارتعاونها الوثيق مع الحكومة وأصحاب 
المصلحة المحليين، على أن يولد وجودها  فوائد طويلة األمد للبالد وشعبها بشكل 
عام وعلى المجموعات المتواجدة في المنطقة المحيطة بمنجم تازيازت على وجه 

الخصوص.

يونيو  ففي  اإلجمتاعية.  باملسؤولية  املتعلقة  ملعاييرها  العالي  باملستوى  لكينروس  اإلعتراف   الدولي، مت  الصعيد  على 

2016 مت ترشيح كينروس غولد للسنة السابعة على التوالي من ضمن أفضل 50 شركة كندية تتحلى بروح املسؤولية 
اإلجمتاعية، لتحتل بذلك املرتبة األولى من بني شركات التعدين العاملة في مجال الذهب للسنة الثانية على التوالي. 

•  شراكة مع المنظمة المحلية  الغير حكومية ECODEV »أكوديف« 
45 مشروعا  إنشاء  والتي ساعدت على  للدخل  المدرة  األنشطة  لتمويل 

صغيرا جديدا.
•  برنامج العيادة المتنقلة الذي  يوفر خدمات صحية متخصصة وأدوية 
مجانية لصالح 16 تجمعا في المنطقة. ولقد استفاد إلى حد اآلن ما يربو 
على 4000 مريضا من المجموعات المتواجدة حول منجم تازيازت من 

هذا البرنامج.
من  أمريكي(  دوالر  مليون   6,3( أوقية  مليار   1,1 قيمته  ما  منح    •
اللوازم والمعدات الطبية الحيوية لحوالي 30 مرفقا صحيا ومستشفى في 
جميع أنحاء موريتانيا منذ العام 2012 وذلك بفضل الشراكة مع  المنظمة 

الغير حكومية Project CURE ووزارة الصحة  بموريتانيا.
تربية  أن  وذلك  والماعز،  واألغنام  اإلبل  لقطعان  بيطري  برنامج   •
المحلية  للمجموعات  بالنسبة  للدخل  الرئيسي  المصدر  تشكل  الحيوانات 

المحيطة بالمنجم. 
كلمة  ذلك  إلى  تشير  كما  المحلية.  للمجموعات  المياه  توفير  برنامج   •
تازيازت والتي تعني »أرض العطش« في اللغة البربرية، فإن الماء هو 

الخدمة األكثر  إلحاحا بالنسبة  للمجموعات المحيطة بالمنجم.

أنفقت تازيازت ما يزيد على 512 مليار أوقية ) 1,7 مليار دوالر أمريكي( ما بين 2011 و 2015

49 مليار أوقية
)163 مليون دوالر أمرييك( 

واإلتاوات  )الضرائب  الدولة  ميزانية  في  المباشرة  المساهمات  من 
وغيرها من المدفوعات(

69 مليار أوقية
)230 مليون دوالر أمرييك( 

أنفقت على المرتبات وتعويضات الموظفين.

391 مليار أوقية
)1,3 مليار - دوالر أمرييك( 

هي قيمة العقود المبرمة مع الموردين الموريتانيين.

تسعى كينروس، أينما تعمل،  إلى أن تكون شريكا يمكن االعتماد عليه في تنمية البلد المضيف وكذا المجموعات المحلية. ولبلوغ ذلك الهدف، 
نقوم بمواءمة خطط عملنا مع األهداف اإلنمائية للبلد والمنطقة المحيطة  بالمنجم بحيث تكون شراكتنا مع البلد و المجموعات المحلية مربحة 

لجميع األطراف و تفضي إلى نتائج  مستديمة.

فرص  أكبرموفري  إحدى  هي  تازيازت 
العمل  فى القطاع الخاص فى موريتانيا 
موظفا  وطنيا  عامال   2400 من  بأكثر 

من طرف الشركة والمتعاقدين معها.

من  هم  تازيازت  موظفي  من   %89
الموريتانيين من بينهم من يتقلد مناصب 

إدارية سامية في الشركة.

السنوات  مدى  على  تازيازت  ستقوم 
مرتنة«  »خطة  بتنفيذ  القادمة  األربع 
المحليين  العمال  عدد  زيادة  إلى  تسعى 
ذوي المهارة في تازيازت. ومن المتوقع 
بموظفين  األجانب   من  العديد  استبدال 
موريتانيين سيتم تدريبهم وإرشادهم إلى 
تطوير المعرفة المناسبة والخبرة الالزمة 

عالقات  استراتيجية  تازيازت  وضعت 
اجتماعية قوية، يتولى تنفيذها فريق  خاص 
وثيق  بشكل  يتفاعل  اإلجتماعية  بالعالقات 
بالمنجم.  المحيطة  المحلية  المجموعات  مع 
وتشمل المكونات األساسية لهذه االستراتيجية 
ودعم  وفهمها  المجموعات،  إل  االستماع 
عن  و  اإلنمائية  احتياجاتها  عن  تعبيرها 
خططها وأهدافها. وباإلضافة إلى ذلك،  فإن 
اإلجتماعية  للمسؤولية  كينروس  استراتجة 

لشغل المناصب الجديدة. 
معتبرة  جهودا   الشركة  بذلت  لقد 
موظفيها  تدريب  لمواصلة 
تطوير  عن  فضال  الموريتانيين، 
مجموعة من المهنيين المهرة والخبراء 
التقنيين في البالد لدعم تطوير صناعة 

التعدين في موريتانيا في المستقبل.  

أكثر   2010 منذ  تازيازت  استثمرت 
مليون   20( أوقية  مليارات   7 من 
التدريب  مرافق  في  أمريكي(  دوالر 
لموظفيها  التدريبية  والدورات 
المدرسة   إلنشاء  كبيرا  دعما  وقدمت 
تستقبل  كما  للمعادن.  الموريتانية 
للتدريب  الطالب  من  عددا  تازيازت 

كل سنة.

منظور  من  المجتمع  مع  التفاعل  إلى  تنظر 
بحيث  المنجم  حياة  مدة  اإلعتبار  بعين  يأخذ 
أن  اإلجتماعية  والمشاريع  للبرامج  يمكن 
تخدم  مستديمة   نتائج  توليد  على  تركز 
المجموعات المحلية حتى بعد إغالق المنجم. 
تنفيذ هذه االستراتيجية من خالل نظام  ويتم 

إدارة مسؤولية المنجم.
إطاراستراتجيتها  في  تازيازت  قامت  لقد 
 2011 منذ  المحلية  بالمجموعات  المتعلقة 

إن األولوية رقم واحد بالنسبة لكينروس 
في  العاملين  جميع  وسالمة  صحة  هي 
تازيازت وعليه يتم تدريب جميع موظفي 
وذلك  معها   المتعاقدين  و  تازيازت  
الكتساب المهارات الالزمة للعمل بأمان.  
آمنة من  بيئة عمل  الشركة  كما  تضمن 
معدات  توفير  الشامل،  التدريب  خالل 
الحماية المناسبة، والقيام بعمليات تفتيش 
التصحيحية  اإلجراءات  وتنفيذ  منتظمة 

عند اللزوم. 
أيضا عيادة صحية  الشركة   وقد شيدت 
الطوارئ  لحاالت  فريقا  تستخدم  كما 
للتعامل بشكل فعال مع الحوادث المحتملة 

وللمساعدة على ضمان رفاه موظفيها.

أوقية  مليار   2,4 على   باستثمارمايزيد 
المشاريع  في  أمريكي(  دوالر  مليون   8(
و  حقيقية  منافع  توفير  بغية  اإلجتماعية 

ملموسة.

المبادرات  الرئيسية:  المشاريع  وتشمل 
الخدمات  إلى  والولوج  للتعليم  االجتماعية 

الصحية وتطوير األنشطة المدرة للدخل:
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 البيئة

  تسيير المواد الكيميائيةتسيير النفايات

الشفافية

تعمل تازيازت وفقا للمعايير البيئية الوطنية والدولية من أجل التخفيف من أثرها البيئي قدر اإلمكان. إن 
.ISO 140001 خطة تازيازت للمحافظة البيئية  تتماشى كليا مع المعيار الدولي للبئة

تقوم تازيازت بتقليص النفايات عن طريق نظام يعمتد عىل 4 حماور:

لقد استثمرت كينروس منذ العام 2010، أكثر من 17 مليار أوقية  )60 مليون دوالر 
أمريكي(  في البنية التحتية الحديثة لمعالجة المياه والنفايات الصلبة في منجم تازيازت.

•  يدخل استخدام السيانيد وهيدروكسيد الصوديوم في عملية استخراج 
الذهب من  المعدن الخام. 

لمراقبة  واستخدامه  السيانيد  مع  والمعاملة  نقل  عملية  تخضع   •
الدولية  السيانيد )المدونة  للتحكم في  الدولية   للمعايير  صارمة  وفقا 

لتدبيرالسيانيد(.
جميع  بعيدا عن  وآمنة  معزولة   أماكن   في  السيانيد  تخزين  يتم    •
المواد الكيميائية األخرى وال يتم التعاطي معه إال من طرف أشخاص 

مدربين تدريبا خاصا ويرتدون أدوات الحماية الشخصية.
•  يتم توجيه  محاليل السيانيد المستخدمة في معالجة المعدن الخام إلى 
مرافق التخزين المخصصة، دون أي تفريغ في البيئة. إن المخلفات 
الوحيدة المقترنة باستخدام السيانيد هي  األغلفة )البالستيك والصناديق 

الخشبية( التي يتم حرقها بانتظام في منطقة معزولة.

للمسؤولية   مبادرة  أكبر  وهي  العالمي«-  المتحدة  األمم  في«اتفاق  مشاركاً  كينروس  أصبحت   ،2010 عام  في 
اإلجتماعية في العالم  حيث يبلغ عدد مشاركيها التجاريين وغيرالتجاريين ما يزيد على 6,500 في 135 بلدا.

تؤيد كينروس مبادئ ومعايير مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية. وتقوم عملياتنا في غانا وموريتانيا بتقديم 
تقارير حسب نظم تقديم التقارير في تلك البلدان و التي تم تحديدها  من طرف المبادرة لتكون موافقة تماما لمبادئها 

ومعاييرها.

كينروس هي أحد الموقعين األول على »المدونة الدولية لتدبيرالسيانيد« لتصنيع ونقل، 
واستخدام السيانيد في »إنتاج الذهب«. وتخضع تازيازت حاليا لعملية تحقق  لكي يتم 

اعتمادها من طرف المعهد الدولي إلدارة السيانيد. 

لمحة عن كينروس
كبريات  إحدى  وهي   1993 سنة  غولد  كينروس  تأسست 
عشرة  من  تتألف  متنوعة  مجموعة  وتمتلك  الذهب  شركات 
روسيا  و  إفريقيا  هي  رئيسية  مناطق   3 في  موجودة  مناجم 

واألمريكتين. 

يوجد مقركيرنوس الرئييس يف تورونتو بكندا ويه توظف زهاء 9100 خشص 
حول العامل. تركز الرشكة عىل توفري القمية من خالل اإلمتياز يف العمليات، قوة 

احلصيلة املالية، المنو املنضبط  و اإلستغالل املعدين املسؤول.

معلنا  كيفية  حتدد  أساسية  قمي  أربع  عىل  العمل  يف  كيرنوس  طريقة  ترتكز 
ووترشدنا  يف قيامنا باملسؤوليات املرتتبة علينا بصفتنا رشكة تعدين عاملية:

 إعطاء األولوية لألخشاص

 سلوك إجمتايع قومي

 ثقافة األداء العايل

 إلزتام مايل صارم

شركة كينروس مدرجة  على قائمة بورصة تورنتو لألوراق املالية )الرمز: K(، وبورصة نيويورك 

.)KGC:الرمز(

غرب إفريقيا:
•  ممجن تازيازت يف موريتانيا

•  ممجن شريانو  يف غانا

روسيا:
•  منيمج كيبول و ادفوينوي يف روسيا

األمريكتني:
• ممجن بارااكتو بالربازيل

• منامج فورتنوكس، راوند ماوننت، بولد ماوننت و 
كتل ريفري باكهورن يف الواليات املتحدة األمريكية

• ممجن ماريكونغا يف اتشييل

 المناجم المملوكة لكينروس

تلتزم كينروس بأعلى معايير الحكامة والسلوك األخالقي للشركات. وكفرع من كينروس، تقوم تازيازت  وبشكل 
بذلك  تفي  الشركة   أن  للتأكد من  بها  المعمول  والقوانين  الممارسات  أفضل  الحاصلة في  التطورات  حيوي برصد 

اإللتزام.
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المرتبة الخامسة عالميا من حيث  احتلت كينروس في 2015  
اإلنتاج من ضمن  الشركات العاملة في مجال الذهب بإنتاج وصل 

إلى 73,5 طن من الذهب.



www.kinrosstasiast.com :البريد اإللكتروني

www.facebook.com/KinrossTasiast :صفحة الفيسبوك
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