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مشروع توسعة تازيازت
 

يعد مشروع توسعة تازيازت مفتاحا لمستقبل المنجم
و نموه على المدى البعيد.

MRU من خالل استثمار أكثر من 10 مليارات أوقية جديدة
(ما يقرب من 300 مليون دوالر أمريكي)، من المتوقع أن
تؤدي المرحلة األولى إلى خفض تكاليف التشغيل بشكل

 كبير وزيادة اإلنتاج.

شريك صناعي ملتزم لموريتانيا وعلى المدى البعيد
يعتبر منجم تازيازت واحد من أكبر مناجم الذهب في أفريقيا. يقع في المنطقة الشمالية الغربية من إنشيري في موريتانيا.

     حصلت كينروس على المنجم سنة 2010 وتقوم بتشغيله من خالل شركتها الفرعية تازيازت موريتانيا المحدودة
(أو تازيازت).

استثمرت كينروس بشكل كبير في البنية التحتية الرئيسية لجعله منجما بتصنيف عالمي.
تقدم تازيازت اليوم مساهمة هامة في التنمية االقتصادية واالجتماعية لموريتانيا.

 منجم ذو فضاء مفتوح.

 7.861 مليون أوقية من الذهب من احتياطيات
الذهب المثبتة والمحتملة (حوالي220 طن)*.

من المتوقع أن يمتد العمر اإلفتراضي للمنجم
 إلى غاية  2029.

في سنة 2017، أنتجت شركة كينروس
243.240 أوقية ذهب (حوالي 6.9 طن)*.

يوظف المنجم حوالي 3.800 عامل من خالل
شركة تازيازت ومقاوليها (أكتوبر2018).

%90 منهم موريتانيون

حقائق أساسية عن تازيازت
<

<

<

<

<

بدأ تشييد مشروع توسعة المرحلة األولى في الربع الثاني
من سنة 2016، و بدأ اإلنتاج في الربع الثالث من سنة 2018.
من خالل إضافة تجهيزات جديدة (المطحنة األولية والناقل
و واحدة من أكبر المطاحن شبه ذاتية الدفع و زيادة في قدرات
المعالجة لمصنع CIL )، زادت المرحلة األولى من سعة إنتاجية
المصنع من 8000 طن / يوم إلى 12000 طن / يوم.

* احتياطيات المعادن والموارد المعدنية هي تقديرات. لمزيد من المعلومات حول احتياطيات كينروس
و مواردها المعدنية لسنة 2017، يرجى الرجوع إلى التقرير السنوي حول االحتياطي المعدني
و الموارد المعدنية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 الوارد في البيان الصحفي الصادر بتاريخ 14 فبراير

www.kinross.com 2018 ، والذي يتوفر على موقعنا على شبكة اإلنترنت



3

إستخراج الخام 
معالجة الخام للحصول12من المنجم.

 على الذهب.

كيف يتم إنتاج الذهب في منجم تازيازت؟
يشكل إنتاج الذهب بالطريقة الصناعية الحديثة عملية طويلة ومعقدة تحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية

 وتتطلب عمالة مدربة بشكل جيد وذات مهارات متخصصة.

هناك خطوتان رئيسيتان إلنتاج الذهب في تازيازت:
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الخطوة األولى هي حفر ثقوب على
منطقة محددة في قاع الحفرة للسماح
للعمال الفنيين بوضع عبوات ناسفة
في الثقوب. ثم يتم تحميل هذه الثقوب
النموذجية بالمتفجرات التي لديها القدرة

على كسر الصخور.

يتم سحق الخامات ذات التركيز
العالي أوال ثم تطحن في مطاحن
ضخمة تحول الخام إلى جزيئات
دقيقة. يضاف الماء إلى المطاحن
التي تنتج لبا طينا مع الجزيئات

الدقيقة.

يتم استخراج جزيئات الذهب
الدقيقة جدا من اللب باستخدام المواد
الكيميائية من خالل الرشح ودوائر
  الشطف في مصنع .CIL بعد عدة
عالجات، يتم احتواء جزيئات الذهب

في محلول غني.

 يتم ضخ المحلول المخصب للخلية الكهربائية 
حيث يتسبب التيار الكهربائي في طالء الذهب على الكاتود
إزالته على هيئة مالط. يتم ترشيح المالط المسترجع وتجفيفه

بعد ذلك ليتم صهره إلى سبيكة.

    
يتم تكديس الخام منخفض التركيز
على لوح ترشيح ويروى بمحلول
يفصل الذهب عن الخام. وينتج
"سائل محمل"يحتوي على ذهب
يتم جمعه عن طريق التدفق إلى

البركة.

  
يتم بعد ذلك ضخ «السائل
ADR المحمل» إلى مصنع
حيث يمر عبر أعمدة االمتصاص
ودائرة شطف إلنتاج محلول غني
يحتوي على جزيئات الذهب.

يتم خلط الصهور مع الحمأة المجففة      
قبل الشحن في فرن الصهر، ثم ترفع درجة الحرارة
إلى ما يقرب من 1200 درجة  فتذوب الشحنة لتنتج

سبائك الذهب.

ثم يفجر الفنيون شحنات المتفجرات
لتكسير الصخور المحتوية على المعدن
لتمكين نقلها. يتم تنفيذ هذه العملية يوميا
 في تازيازت و تتم مراقبة استقرار التربة
باستمرار من قبل الجيولوجيين لتجنب

أية أخطار.

يتم تحميل الخامات المفجرة على
الشاحنات بواسطة الحفارات. تحمل
أكبر الشاحنات في المتوسط 200 طن

من الخام لكل حمولة.

تأخذ الشاحنات حموالتها إلى
مواقع مختلفة حسب درجة تركيز

 المعدن:

• 

• 

• 

• 

 يتم تسليم خام الذهب عالي 
التركيز إلى مصنع CIL ؛

يتم تكديس خام الذهب منخفض   
التركيز على منصات ترشيح 

التفريغ ؛

يتم تكديس الصخور العقيمة، التي
ال تحتوي على الذهب، بشكل
منفصل. 

يمكن تخزين أجزاء من الخامات
المحتوية على الذهب لتتم معالجتها

في وقت الحق.
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الصحة والسالمة: هي األولوية
األولى بالنسبة لتازيازت

تعد صحة وسالمة الموظفين هي األولوية األولى بالنسبة لشركة تازيازت،
كما أن المنجم لديه واحد من أفضل سجالت السالمة من بين جميع
عمليات كينروس. تضمن الشركة بيئة عمل آمنة من خالل التدريب الشامل
ومعدات الحماية المناسبة وعمليات التفتيش المنتظمة وتنفيذ اإلجراءات 

التصحيحية عند الضرورة.

ونتيجة لهذه السياسة، فإن أداء تازيازت في مجال الصحة والسالمة يرقى
إلى أفضل المعايير على المستوى الدولي، من خالل ما يزيد على 16مليون
ساعة عمل مجمعة، على مدى فترة تزيد على السنة، بدون إصابة تؤدي

 إلى التوقف عن العمل.

كما تمتلك تازيازت عيادة صحية وفريقا لالستجابة للطوارئ من أجل إدارة
الحوادث المحتملة بفعالية والمساعدة في ضمان راحة و رفاه موظفيها.

مساهم رئيسي في االقتصاد
الموريتاني

تسعى كينروس، حيثما كانت تعمل، إلى أن تكون شريكا موثوقا يعتمد

 عليه البلد المضيف و تعتمد عليه المجتمعات المحلية، من خالل شراكة

  ذات منفعة متبادلة تؤدي إلى نتائج مستدامة.

تعتبر تازيازت من أكبر الشركات العاملة في المجال المنجمي في

موريتانيا، وأكبر مستثمر و موفر للوظائف، حيث أنفقت مليار

 دوالر أمريكي في موريتانيا خالل الفترة من 2011 إلى 2017.

واحدة من أبرز موفري
الوظائف في موريتانيا

تعتبر تازيازت واحدة من أبرز المشغلين في موريتانيا، حيث يعمل بها ما
 يقرب 3.400 عامل موريتاني (أكتوبر 2018) لصالح الشركة ومقاوليها.
بالنسبة إلى الموريتانيين، فإن تطوير مناجم تازيازت يمثل المزيد من
التوظيف في المستقبل، عالوة على فرص التدريب و الترقية الوظيفية.

األرقام الرئيسية حول مساهمة
كينروس االجتماعية واالقتصادية

في موريتانيا لسنة 2017:

 > 3400 موريتاني  يعملون لدى   
شركة تازيازت ومقاوليها                 

 > دفع 50 مليون دوالر أمريكي   
(1.7 مليار أوقية جديدة MRU) إلى الحكومة في  

شكل مساهمات مباشرة أو غير مباشرة سنة
2017 (الضرائب و اإلتاوات و الرسوم األخرى)

 > 207 مليون دوالر أمريكي
(7.4 مليار أوقية جديدة MRU) تم دفعها للمقاولين  

والموردين الموريتانيين. يتم منح العقود من خالل
عملية استدراج مناقصات شفافة تتماشى مع

أفضل الممارسات الدولية. يتعاون ما يقرب
من 300 شركة على أساس يومي مع المنجم.

 > 144.900 مستفيد
من البرامج المجتمعية لسنة 2017  

 %94 من موظفي تازيازت هم من الموريتانيين و يشغلون مناصب على 
جميع المستويات، بما في ذلك المناصب القيادية. منذ سنة 2010،
استثمرت الشركة أكثر من مليار أوقية جديدة MRU (حوالي 30 مليون
دوالر أمريكي) في التدريبات الفنية والمهنية لدعم تطوير مهارات موظفيها.
قامت تازيازت بتنفيذ «خطة للمرتنة» من أجل استبدال العديد من
العمال األجانب بالعمال الموريتانيين الذين تم تكوينهم من أجل إكتساب

 المعرفة والخبرة المناسبين.

في سنتي 2017 و 2018، استفاد موظفو تازيازت من حوالي 145,000
ساعة تكوين في الموقع وفي الخارج.
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> مركز إستشفائي: قامت تازيازت بتمويل مشروع بناء بقيمة 67 مليون

 أوقية جديدة MRU (1.9 مليون دوالرأمريكي) لصالح مركز جراحة العظام
والحروق البليغة بنواكشوط.                                                  

> التبرع بمعدات طبية و التكوين: بالشراكة مع المنظمة غير
الحكومية األمريكية (بروجكت كيور)، وزعت تازيازت معدات و مستلزمات
طبية على 38 مستشفى ومركزا صحيا في جميع أنحاء البالد. و في
إطار نفس البرنامج، تم  تكوين 75 قابلة وممرضة على التقنيات
 األساسية لدعم الحياة لدى حديثي الوالدة.                                  

> عيادة متنقلة: تمول تازيازت المنظمات غير الحكومية التي تقدم
استشارات طبية مجانية وأدوية للمجتمعات المحلية في العديد من
المناطق النائية في البالد. و قد تم تقديم أكثر من 14000 استشارة
منذ سنة 2011.                                                                             

الرعي والبرامج البيطرية:
بما أن حياة المواشي تعتبر مركزية بالنسبة للمجتمعات المحلية، تقوم
تازيازت بدعم البرامج البيطرية، حيث تعالج ما يقرب من 7000 رأس من
المواشي كل سنة في منطقة تازيازت و منذ بداية سنة 2018، تم توسيع
نطاق الدعم الرعوي ليشمل بنشاب واتميميشات مع توفيرعلف الحيوان

في هذه الفترة من الجفاف.

التبرعات والرعاية:
تشمل هذه األنشطة رعاية الفعاليات الثقافية / الرياضية عبرالتبرعات العينية
والخدمية للمجتمعات التي تعيش حول المنجم مثل إمدادات المياه من
خالل 20 نقطة لتوزيع المياه وتوزيع المواد الغذائية والدخول المجاني إلى

عيادة المنجم وخدمات النقل.

دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية في موريتانيا
بالتعاون الوثيق مع الحكومة الموريتانية و الفاعلين المحليين، يتمثل هدف تازيازت في ضمان أن يؤدي وجودها إلى

 فوائد حقيقية وطويلة األمد للبلد وشعبه.

منذ سنة 2011، استثمرت تازيازت 393 مليون أوقية جديدة MRU (11 مليون دوالر أمريكي) ما بين برامج التنمية
و المشاريع المجتمعية و رعاية الفعاليات الثقافية.

 بنشاب (2012 - 2016): تم تقديم العديد من الدورات التدريبية
و منح قروض صغيرة لصالح ما يقرب من 50 شركة صغيرة وتعاونية.
ويجري العمل على المرحلة الثانية من المشروع من أجل تمويل 7

مشاريع صغيرة جديدة.

الشامي (الخطة التنموية 2017 - 2019): دعم تشييد البنية
 التحتية (إنشاء ساحة عمومية ومصنع للجليد وسوق لألسماك),
باإلضافة إلى مساهمات أخرى لتحفيز النمو اإلقتصادي وتحسين

 الخدمات الصحية

بولنوار: استفادت المدينة من دعم البنية التحتية المجتمعية (سوق
 اللحوم رياض األطفال) ومواد الصرف الصحي سيتم تنفيد برامج
جديدة لدعم مبادرات األعمال المحلية في كل من بولنوار وإنال

 واتميميشات.

تم التبرع بمبلغ 120 مليون أوقية جديدة MRU (3.4 مليون دوالر
أمريكي) من أجل إنشاء المدرسة الوطنية للمعادن في موريتانيا ،
والتي تشكل جزءا من المدرسة العليا متعددة التقنيات؛

دورات تدريبية فنية للمجتمعات المحلية (اللحامة والكهرباء والسياقة
 والحياكة).سيتم إطالق برنامج تدريبي جديد لتمكين أفراد المجتمعات
المحلية من التقدم لفرص العمل المرتبطة بمشروع توسعة تازيازت.

تعرف كينروس على المستوى الدولي بمعاييرها العالية في مجال المسؤولية االجتماعية. ففي يونيو 2017 ، للعام الثامن
على التوالي ، تم اختيار كينروس كواحدة من أفضل 50 شركة مواطنة في كندا، و حصلت على المرتبة األولى من بين شركات

 استخراج الذهب للسنة الثالثة على التوالي. في سنة 2017 ، تلقت شركة تازيازت جائزة ISOS من International SOS مع مرتبة
الشرف على الرعاية الصحية التي تقدمها في المناطق النائية.

برامج التنمية المجتمعية:

التعليم / التدريب:

<

<

<

<

<

البرامج الصحية:
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تعد كينروس ضمن الموقعين األوائل على المدونة الدولية
لتسيير السيانيد في مجال تصنيع ونقل واستخدام السيانيد
في إنتاج الذهب (ICMI). في يناير2017، تم اعتماد
مطابقة تازيازت الكاملة لمتطلبات المدونة الدولية لتسيير

.ICMC السيانيد
تقر هذه الشهادة بأن تازيازت تستخدم السيانيد الستخراج
الذهب بطريقة آمنة لحماية موظفيها والمجتمعات المحلية

 والبيئة.

تسيير األثر الــبـيـئــي ألنشطتنا
 تشكل حماية البيئة أولوية لـدى تازيازت. تعمل الشركة وفقا للمعايير الوطنية والدولية من أجل التقليل من

 تأثيرها البيئي. تتوافق خطة اإلدارة البيئية المتبعة من طرف الشركة بشكل صارم مع معيار البيئة الدولي
.ISO 14001  

تتم مراقبة نوعية الهواء والمواد الكيميائية والنفايات في إطار إجراءات صارمة يطبقها موظفون مدربون تدريبا خاصا. يقوم برنامج مراقبة شامل بجمع
البيانات التي يتم تقديمها بشكل منتظم لوزاراتي البيئة والمعادن الموريتانيتين.

الشفافية
تلتزم كينروس بأعلى معايير حوكمة الشركات والسلوك األخالقي وترصد
بنشاط التطورات وفقا ألفضل الممارسات والقوانين المعمول بها. يطالب
جميع موظفي تازيازت والمقاولين معها بااللتزام الكامل بمدونة قواعد

السلوك المتبعة من طرف كينروس.

في سنة 2010، أصبحت كينروس أحد المشاركين في الميثاق العالمي
 لألمم المتحدة - أكبر مبادرة في مجال مسؤولية الشركات في العالم
مع أكثر من 6500 مشارك منبينهم شركات و أطراف غير تجارية من

135 دولة.
تتبنى كينروس مبادئ ومعايير مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية
(EITI). وتقدم عملياتنا في غانا وموريتانيا تقاريرها إلى هيئات مبادرة

 الشفافية الخاصة بتلك البلدان.

تسيير المخلفات
منذ سنة 2010، استثمرت كينروس في البنية التحتية الحديثة لمعالجة المياه
وإدارة النفايات الصلبة في منجم تازيازت. تقوم تازيازت بتخفيض مستوى

:4R النفايات من خالل نظام

استعادةتدوير إعادة استخدامخفض

تسيير المواد الكيميائية
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لمحة عن كينروس غولد
تأسست شركة كينروس غولد سنة 1993 وهي إحدى كبريات شركات
الذهب و تمتلك مجموعة متنوعة من 9 مناجم تقع في 3 مناطق رئيسية
هي: أفريقيا واألمريكتين وروسيا. في سنة 2017، أصبحت كينروس هي
خامس أكبر شركة تنتج الذهب في العالم، بإنتاج قارب 75 طن من الذهب.

بيان تحذيري حول المعلومات اإلستشرافية:
جميع البيانات ، بخالف بيانات الحقائق التاريخية، الواردة أو المدرجة باإلشارة في هذا البيان الصحفي بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي معلومات تتعلق باألداء المالي والتشغيلي لـكينروس، تشكل "معلومات استشرافية" أو "بيانات
إستشرافية"بالمعنى المقصود في بعض قوانين األوراق المالية، بما في ذلك أحكام قانون األوراق المالية (أونتاريو) وأحكام" المالذ اآلمن "بموجب قانون الواليات المتحدة األمريكية إلصالح الدعاوي الخاصة باألوراق المالية لعام 1995
وتستند إلى التوقعات والتقديرات واإلسقاطات كما هي بتاريخ هذا البيان الصحفي. الكلمات "تسليم" أو "تطوير" أو "توقع" أو "استكشاف" أو "محتمل" أو "صعود" أو معانيها المختلفة أو أشباهها أو الصيغ المشابهة لها أو البيانات التي
تفيد بأن بعض اإلجراءات أو األحداث أو النتائج ، سيتم تحقيقها أو تلقيها أو إتخاذها أو حدوثها أو إنتائجها و التعبيرات المشابهة تعبر كلها عن البيانات اإلستشرافية. وتستند البيانات اإلستشرافية بالضرورة إلى عدد من التقديرات واالفتراضات

التي، في حين تعتبر معقولة من قبل كينروس اعتبارا من تاريخ هذه البيانات، إال أنها في األصل تخضع لمستوى معتبرمن عدم اليقين من وجهة النظر التجارية واالقتصادية والتنافسية و الظرفية.

يمكن أن تؤثر هذه الشكوك والحاالت الظرفية على نتائج كينروس الفعلية وقد تتسبب في اختالفها الفعلي عن النتائج التي تم التعبير عنها أو تم تضمينها في أي بيانات إستشرافية قدمتها كينروس أو قدمت بالنيابة عنها. ال يمكن أن يكون هناك
أي تأكيد على أن البيانات اإلستشرافية سوف تكون دقيقة، حيث أن النتائج الفعلية واألحداث المستقبلية قد تختلف فعليا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. جميع البيانات اإلستشرافية الصادرة ضمن هذا البيان اإلخباري مصنفة في
إطار هذه البيانات التحذيرية وتلك التي يتم تقديمها في ملفاتنا مع منظمي األوراق المالية في كندا والواليات المتحدة ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تلك البيانات التحذيرية التي تم وضعها في قسم "عوامل المخاطر" في آخر نموذج
للمعلومات السنوية. ال يقصد من هذه العوامل أن تمثل قائمة كاملة بالعوامل التي قد تؤثر على كينروس. تنفي كينروس أي نية أو التزام لتحديث أو مراجعة أي بيانات إستشرافية سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية

أو غير ذلك، أو لشرح أي اختالف مادي بين األحداث الفعلية التالية والبيانات اإلستشرافية، باستثناء الحد المطلوب بموجب القانون المعمول به.

يقع مقر كينروس الرئيسي في تورونتو بكندا، وهي توظف
زهاء 9000 شخص حول العالم. تركز الشركة على تحقيق
القيمة من خالل اإلمتياز في العمليات وقوة الحصيلة المالية
والنمو المنضبط و التثمين المسؤول للموارد المعدنية.

تركز طريقة كينروس في العمل على أربع قيم جوهرية هي التي تخبرنا
عن كيفية العمل وترشدنا في القيام بالمسؤوليات المترتبة على كوننا

شركة منجمية عالمية:

> إعطاء األولوية لألشخاص  
> شركة مواطنة إستثنائية  
> ثقافة األداء العالي  
> انضباط مالي صارم  

.(KGC:الرمز) وبورصة نيويورك تحت (K:الرمز) شركة كينروس مدرجة في بورصة تورنتو تحت

Fort Knox

Round Mountain

La Coipa

Maricunga

Paracatu

Chirano

Tasiast

Dvoinoye

Kupol

Bold Mountain
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