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وع  تازيازت، م�ش

ي  صناعي وب�ش
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ي وإفريقي من
 تازيازت، منجم موريتا�ن

الدرجة األأوىل

زمة باستغالل  يشمل تأث�ي المنجم أبعد من منطقة تازيازت. فتازيازت المل�ت
ي مسؤول وخالق للقيمة المستدامة تتعاون بشكل منتظم مع 

معد�ز
ي من أجل التنمية االقتصادية 

الحكومة والسلطات المحلية والمجتمع المد�ز
واالجتماعية لموريتانيا.

ي تستجيب الأفضل المعاي�ي الدولية 
تازيازت موريتانيا المحدودة ش.م )ASLMT( ال�ت

ي تمثل واحدة 
وس غولد كوربورايشن ال�ت كة الفرعية الموريتانية التابعة ل كي�ز هي ال�ش

كات الدولية الرئيسية الستخراج الذهب.  من ال�ش

ي عىل بعد 300  ي منطقة إينش�ي
ي الهواء الطلق يوجد �ز

تازيازت منجم �ز
ي نواكشوط.

�ت كيلوم�ت شمال �ش

ا وغ�ي  4083 موظفا مبا�ش
مبا�ش *

أك�ش من 97% من موظفي 
TMLSA موريتانيون * 

استفاد أك�ش من

 267350 شخصا من 
برامجنا المجتمعية *

* بيانات 2021 

نواكشوط

موريتانيا

منجم تازيازت

وس منتج للذهب من الدرجة االأوىل مقرها  كي�ز
ي جميع 

ي كندا، مع محفظة مشاريع وعمليات �ز
�ز

أنحاء العالم

كة عىل أساس مبادئها االأساسية  تعمل ال�ش
ي المسؤول واالمتياز 

ي االستغالل المعد�ز
المتمثلة �ز

ي والنمو المنضبط وصالبة الحصيلة.
العمليا�ت

ي العالم
حضورنا �ز
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يك صناعي رئييسي لموريتانيا تازيازت، �ش

يبعث نجاحنا بإشارة قوية إىل مجتمع 
، مبينا أن القطاع  ز المستثمرين الدولي�ي

ي مفتوح أمام 
االإستخراجي الموريتا�ز

المستمرين االأجانب وأمام االأعمال.  

ي ب�ز 
وس مبالغ ضخمة �ز استثمرت كي�ز

تحتية أساسية لجعل تازيازت منجما 
ويد  ز مستجيبا للمعاي�ي الدولية، ما سمح ب�ت

تازيازت بب�ز تحتية وتقنيات متطورة  

ي 
تازيازت هي واحد من المناجم االأوىل �ز

موريتانيا وواحد من مناجم الذهب االأك�ش 
فريقية. ي القارة االإ

إنتاجية �ز

كيف يعمل المنجم؟

حفر ثقوب

ات من أجل تكس�ي  تفج�ي
الصخور

 شحن المعدن الخام
بواسطة شاحنات

طحن، تكس�ي المعدن 
الخام

معالجة الذهب

صب سبائك الذهب

استخراج 
الذهب من 

المعدن 
الخام

استخراج 
المعدن الخام 

من األأرض
16

25

3

مطحنة تازيازت واحدة 
من أك�ب المطاحن شبه 
ي العالم

ذاتية الدفع �ز

4
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مشاريع هامة للسنوات المقبلة

وع شميسي  أطلقت تازيازت تصميم م�ش
كة بتخفيف  زام ال�ش ي إطار ال�ت

للعام 2022 �ز
ات المناخية والمشاركة بشكل  ات التغ�ي تأث�ي

ي 
اء �ز ي خطة ترقية الطاقات الخ�ز

نشط �ز
موريتانيا.

من أجل زيادة إنتاجية منجم تازيازت، 
وع  ي م�ش

وس مبالغ ضخمة �ز تستثمر كي�ز
وع  24k. ومن المتوقع أن يسمح هذا الم�ش

ة نشاط المنجم  نتاج وتمديد ف�ت بزيادة االإ
لغاية 2033.

ز ذوي كفاءات  بفضل استثماراتها وموظف�ي
ي تازيازت 

عالية جدا، باتت قدرات المعالجة �ز
ي اليوم.

تبلغ بشكل منتظم 21000 طن �ز

ي تازيازت من أجل زيادة 
وس مبالغ ضخمة �ز منذ عدة سنوات، تستثمر كي�ز

إنتاجيتها. 

باستثمار يزيد مبلغه عن 5,4 مليار أوقية جديدة )قرابة 150 مليون دوالر 
وع 24k بمعالجة 24000 طن يوميا مع  (، من المتوقع أن يسمح م�ش أمرييكي

منتصف 2023.
ي مايو 2022 

1 جميع التحويالت تم القيام بها �ز

24k وع تقديم م�ش

وع شميسي لمنشأة  م�ش
ة  استغالل معدنية أك�ش خ�ن

وع  ي 2022 بناء م�ش
تطلق تازيازت �ز

شميسي بقدرة 34 ميغاواط. 
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ن العيادة المتنقلة لتازيازت: الخدمات الصحية أقرب ما تكون للموريتاني�ي

رغم القيود المرتبطة بالجائحة، واصلت قوافلنا الطبية تدخالتها 
ي المناطق االأك�ش نأيا من البلد.

ي �ز
للوقاية والمعالجة بشكل مجا�ز

ي 2014 المناطق الريفية لتقديم 
تجوب العيادة المتنقلة المدشنة �ز

مساعدة طبية أقرب ما تكون للمجتمعات المعزولة عادة عن المراكز 
الطبية. 

تشمل نشاطات العيادة المتنقلة :

ي طب االأسنان
استشارات طبية وشبه طبية و�ز

توزيعات لالأدوية

حضور قابلة لدعم النساء أثناء حملهن

عمليات مستمرة للتحسيس والتكوين الصحي 

Boulenoire

Rosso

Chami

Benichab

808  
أيام من المهام

32 505
استشارات

تاريخ العيادة
 المتنقلة لتازيازت

المهام األأخرى للعيادة المنقلة:

تسليم وسائل 
حماية صحية

بولنوار

الشامي

بنشاب

روصو

اكجوجت

واد الناكه

ي سيلبا�ب

المنطقة المغطاة من طرف العيادة المتنقلة

تازيازت ومحيطها

تسليم مواد 
غذائية

تسليم أدوية الكشف

حضور قابلة 
لدعم الصحة 
نجابية للنساء االإ

)2021 - 2014(
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تازيازت مصممة عيل ترقية المحتوى المحيلي

ي إطار خطتها للمرتنة، تم استثمار قرابة 
�ز

1,1 مليار أوقية جديدة )قرابة 30 مليون 
ي 

ي والمه�ز
ي التكوين الف�ز

( �ز دوالر أمرييكي
. ز ز المحلي�ي لدعم تنمية كفاءات الموظف�ي

تعت�ب تازيازت رب عمل جذابا جدا. حيث 
يضاعف الراتب االأسايسي االأقل فيها أك�ش من 
. من  ي

ست مرات الحد االأد�ز للراتب الموريتا�ز
ي تازيازت فرصا 

جهة أخرى، يمثل العمل �ز
ي بالنسبة 

للتكوين وتطوير المشوار المه�ز
. ز للموريتاني�ي

تعد تازيازت واحدا من أرباب العمل 
ي موريتانيا من 

ز �ز ز الرئيسي�ي الخصوصي�ي
ة ة وغ�ي مبا�ش خالل 4083 وظيفة مبا�ش

ي 2016 
مة �ف مت تازيازت خطة المرتنة الم�ب »اح�ت

مع الحكومة وتواصل جهودها لتطوير القدرات 
ي تكوين موظفيها«

المحلية من خالل االستثمار �ف

السيد إبراهيم امبارك، رئيس تازيازت

أك�ش منw97% من 
موظفي TMLSA موريتانيون 

.*)2021(
ي 2027 

وهي حصة ستبلغ %98 �ز

 2/3 
ي المنجم 

ز �ز االأطر السام�ي
موريتانيون )2021(**

 66% 
ي 

ز يعملون �ز من الموظف�ي
المؤسسة منذ أك�ش من 10 

سنوات )2021(

ي خطة المرتنة
ف 2016 و 2020، تم استثمار 30 مليون دوالر أمرييكي �ف * ب�ي

ي 2011
** كانوا %14 �ف
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ام المجتمعي والحوار البناء، أساسيات ن  األل�ت
من نمط عمل تازيازت

ي نقيم مع المجتمعات 
توجد العالقات ال�ت

ي قلب اهتماماتنا اليومية. فنحن 
المضيفة �ز

م نمط حياتها وعالقتها مع االأرض  نح�ت
زم بالعمل بحيث يعود استثمارنا عليها  ونل�ت
بالعديد من الفوائد الحقيقية والمستدامة.

اتيجية  منذ 2010، تطور تازيازت إس�ت
عالقات صلبة مع المجتمعات. وتشمل 
اتيجية  المكونات االأساسية لهذه االإس�ت

نصات والتفهم والدعم لصالح أعضاء  االإ
ي حاجياتهم التنموية 

المجتمعات المحلية �ز
ومشاريعهم وأهدافهم.  

ز  بالتعاون الوثيق مع الحكومة والفاعل�ي
، تتحقق تازيازت من كون  ز المحلي�ي

حضورها يدر فوائد عىل المدى الطويل 
للبلد ولمواطنيه وبشكل خاص للمجتمعات 

ي المنطقة المحيطة بالمنجم. 
القاطنة �ز

أك�ش من

 350 267
ي 

مستفيدا من برامجنا المجتمعية �ز
2021

قمنا بتشكيل فريق مخلص مخصص كليا للعالقات 
مع المجتمعات المحلية.

تشمل نشاطاتنا بشكل خاص:

برنامج توف�ي الماء للمجتمعات المحلية. فتوزيع الماء هو الخدمة الناقصة أك�ش من أي 

ء آخر عند المجتمعات المجاورة للمنجم. ي
يسش

ز المجتمعات المحلية ونواذيبو والشامي ونواكشوط خدمات نقل أسبوعية ب�ي

استشارات طبية مجانية

ات الدينية  ع بسالل غذائية يزداد مستواها خالل الف�ت الت�ب

عات بمواد غذائية بقيمة ت�ب

 ) 2,5 مليون أوقية جديدة )أك�ش من 68500 دوالر أمرييكي
خالل شهر رمضان 2022

استثمرت تازيازت أك�ش من

2,620 مليون أوقية جديدة 
) )17 مليون دوالر أمرييكي

ي مشاريع وبرامج تنمية مجتمعية 
 �ز

)2021 – 2011(
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ي
يك مقرب للشباب الموريتا�ن تازيازت، �ش

ي زيادة إمكانية التشغيل 
وهكذا نساهم �ز

ز مؤهالتهم  لشباب البلد من خالل تحس�ي
وكفاءاتهم.

ز  تدرك تازيازت معدل البطالة الكب�ي ب�ي
ي موريتانيا وتؤمن نقل المهارات 

الشباب �ز
العملية والرافعة لمستوى المهنية.

يعت�ب الشباب الذين يمثلون أك�ش من 50% 
ي موريتانيا محركا رئيسيا للتنمية 

من السكان �ز
زم تازيازت بشكل نشط  الوطنية، وتل�ت

بتكوينهم.

ات إيجابية إضافية  »سيكون لهذا التكوين تأث�ي
من خالل السماح لهؤالء الشباب بكسب 

ف مستقبلهم.« وسائل عيشهم وتأم�ي

السيدة حبصاتو بال، مديرة العالقات المجتمعية. 

سمح هذا االستثمار البالغ 22,8 مليون 
ي التكوين 

( �ز أوقية جديدة )أي 625000 دوالر أمرييكي
ورية  المحىلي لهؤالء الشباب باكتساب الكفاءات ال�ز

ي سوق العمل
لالندماج �ز

ي ل 258 شابا 
التكوين المه�ز

اكة مع  ز 2019 و 2020 بال�ش ب�ي
ي 

مركز التكوين والتطوير المه�ز
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صحة وسالمة موظفينا هما أولويتنا

تم تنفيذ تكوينات متكاملة وإلزامية ومنتظمة 
وتوف�ي معدات حماية مالئمة وتنظيم 

عمليات تفتيش متكررة من أجل االمتثال 
ي مجال السالمة 

الأعىل المعاي�ي الدولية �ز
ي العمل.

والرفاهية �ز
 

ز  تستثمر تازيازت مبالغ ضخمة من أجل تأم�ي
بيئة عمل صحية وآمنة لجميع موظفيها 

. ز كائها التجاري�ي و�ش
  

ي صحة 
تظل أولويات تازيازت متمثلة �ز

. ز كائها التجاري�ي وسالمة جميع موظفيها و�ش
 

سيتم تخصيص قرابة 120,3 مليون أوقية جديدة )قرابة 
ي 2022 

( للتكوينات �ز ز دوالر أمرييكي 3,3 مالي�ي
 ) 10,95 مليون أوقية جديدة )قرابة 300000 دوالر أمرييكي

ز أجهزة محاكاة االآليات لتحس�ي

سيتم استثمار 25,6 مليون أوقية جديدة )قرابة 700000 
ز وحدات التكوين  ( خالل السنة لتحس�ي دوالر أمرييكي

المعتمدة عىل الحاسوب لموظفي المصنع

 ) ز أوقية جديدة )قرابة 200000 دوالر أمرييكي 7,3 مالي�ي
ي 

ي مجاالت النظافة والسالمة والبيئة وال�ت
للتكوينات �ز

تتبادل فيها دروس تطبيقية ونظرية.  

ة للتحسيس حول  »تويلي تازيازت أهمية كب�ي
المخاطر من أجل الوقاية من الحوادث.«

وس،  السيد إيان أدوارد روس، نائب رئيس كي�ز
الصحة والسالمة
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اكة لمدة 5 سنوات مع  يمثل توقيع �ش
ن فرصة حقيقية ة الوطنية لحوض آرك�ي  الحظ�ي

ي
اث الموريتا�ن لل�ت

تعكس هذه المساهمة البيئية الملموسة 
وتشجع سلوكا بيئيا مسؤوال ومثاليا عزيزا عىل 

تازيازت.  
 

اكة تاريخية، تمثل تازيازت  بفضل توقيع �ش
ة  ي حفظ واستثمار الحظ�ي

فاعال رئيسيا �ز
ا من  ز ي تشكل ك�ز

ز ال�ت الوطنية لحوض آرغ�ي
ي شبه المنطقة. 

كنوز التنوع البيولوجي �ز

ة طويلة  يكا للبلد لف�ت تمثل تازيازت �ش
زم عىل المدى الطويل بالحفاظ عىل  وتل�ت

. ي
ي االستثنا�أ

اث الطبيعي الموريتا�ز ال�ت

ة الوطنية لحوض اكة االأوىل مع الحظ�ي  نوفم�ب 2019، توقيع ال�ش
ز    آرغ�ي

تشمل تدخالتنا:

ي 2022
ز نهاية االأشغال فيها �ز إصالح 3 أحواض لتحلية المياه سيتم تدش�ي

ي ممارسة الصيد التقليدي
تكوين المجتمعات المحلية عىل معاي�ي عالية من النظافة �ز

المتابعة المتواصلة لحياة الطيور

ز   ة الوطنية لحوض آرغ�ي تكوين عمال الحظ�ي

 7290000 أوقية جديدة 
ي 2021 

( تم إنفاقها �ز )200000 دوالر أمرييكي
اكة ي إطار هذه ال�ش

وحدها �ز



ي
 إشعار قانو�ن

ي ذلك ولكن بشكل غ�ي حرصي، جميع المعلومات المتعلقة 
ي هذا الكتيب، بما �ف

تشكل جميع الترصيحات، غ�ي تلك المتعلقة بوقائع تاريخية، الموجودة أو المدرجة مرجعيا �ف
ي ذلك ترتيبات قانون االأوراق 

ف عىل االأوراق المالية، بما �ف وس، »معلومات تطلعية« أو »ترصيحات تطلعية« بمع�ف بعض القوان�ي ي المستقبىلي لكي�ف
باالأداء المايلي أو العمليا�ت

ي بشأن القيم الخاصة، وهي مؤسسة عىل تطلعات وتقديرات 
تيبات المتعلقة »بالمالذ االآمن« بموجب القانون االأمرييكي ل 1995 حول إصالح التقا�ف المالية )أونتاريو( وال�ت

ي تاريخ هذه الوثيقة.
وتوقعات �ف

إن كلمات »تسليم« و«تطوير« و«توقع« و«استطالع« و«مقدرات« و«ارتفاع« أو مشتقات من هذه الكلمات وعبارات أو ترصيحات مؤداها أن بعض التدخالت أو االأحداث أو 
النتائج يمكن أو قد يمكن أو من المحتمل أو سيتم إنجازها أو اتخاذها أو ستحدث أو تنجم وعبارات أخرى مشابهة تحدد ترصيحات تطلعية.   

ي هذه الترصيحات، تخضع بطبيعتها لشكوك 
وس �ف ، رغم اعتبارها معقولة من طرف كي�ف ي

ورة عىل عدد من التقديرات والفرضيات ال�ت فالترصيحات التطلعية مؤسسة بالرصف
وس بشكل ملموس عن تلك المع�ب عنها  وطوارئ تجارية واقتصادية وتنافسية مهمة. ويمكن لهذه الشكوك والطوارئ أن تؤثر وقد تؤدي إيل اختالف النتائج الحقيقية لكي�ف

ء يضمن أن تكون الترصيحات التطلعية صحيحة الأن النتائج الحقيقية واالأحداث المستقبلية قد  ي
وس أو باسمها. و ال �ش ي أي ترصيح تطلعي تقوم به كي�ف

رصاحة أو ضمنيا �ف
ي هذه الترصيحات.

تختلف بشكل ملموس عن تلك المتوقعة �ف

ي كندا والواليات 
ي نودعها لدى هيئات تنظيم االأوراق المالية �ف

ي الوثائق ال�ت
ي هذا الكتيب مقيدة بهذه التحذيرات وتلك الواردة �ف

إن جميع الترصيحات التطلعية الواردة �ف
ي هذه العوامل أن تمثل قائمة 

ض �ف ي قسم »عوامل المخاطر« الأحدث بياناتنا السنوية. وال يف�ت
ي ذلك ولكن بشكل غ�ي حرصي، التحذيرات الواردة �ف

المتحدة االأمريكية، بما �ف
وس ال تتحمل مسؤولية أية نية أو إلزامية بتحديث أو مراجعة أي ترصيح تطلعي سواء كان عىل إثر معلومات جديدة أو  وس. إن كي�ف ي تؤثر عىل كي�ف

مكتملة من العوامل ال�ت
ف االأحداث الحقيقية الالحقة وهذه الترصيحات التطلعية، باستثناء ما يتطلبه القانون المعمول به. ح أي اختالف مهم ب�ي ها، أو �ش أحداث مستقبلية أو غ�ي



 


