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مت طرح عدد محدود من النسخ املطبوعة
عن هذه النرشة ،انسجاما مع جهود معادن
املبذولة لحماية البيئة .إال أنه ميكن تحميل
نرشة مناء من موقع الرشكة اإللكرتوين:
http://www.maaden.com.sa
إن إعادة استخدام كل أو جزء مما هو وارد
يف هذه النرشة من دون إذن النارش يعرض
للمساءلة القانونية.

نرشة مناء تصدر عن رشكة ألف انرتناشيونال
باإلنابة عن رشكة التعدين العربية
السعودية معادن

info@alefinternational.com

خمسة أهداف
لتحقيق االستدامة
لدى معادن
تسعى رشكة معادن اىل أن تصبح رشكة
تعدين عىل مستوى عاملي ،ولتحقيق هذه
الغاية فإنها تطبق نهجا تلزتم من ً خالله
بتحقيق معايري االستدامة خصوصا أن هذا
النهج يعزز من دور الرشكة يف تطبيق مفهوم
التمنية الوطنية الشاملة ،كما يضعها عىل
الطريق الصحيح لتحتل مكانتها بني كربيات
رشكات التعدين يف العامل.
ولهذا السبب؛ تحرص معادن عىل أن تأخذ
مبادئ االستدامة بعني االعتبار ،وتضعها مضن
أولوياتها عند تنفيذ مرشوعاتها ،ما يعين أن
الرشكة ال تكتفي بتحقيق النتائج األفضل خالل
هذا الربع أو هذا العام ،وإمنا تسعى ألن تبقى
القادمة ،وملهمة لآلخرين عىل
األفضل لألجيال
ً
التفكري والترصف وفقا ملبدأ مشويل متكامل.
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ولتحقيق ذلك ،وضعت رشكة معادن خمسة
أهداف نصب عينيها وهي:
 .1إثبات نفسها باعتبارها رشكة رائدة
يف اململكة العربية السعودية عرب الدفع
نحو التمنية املستدامة يف جميع نشاطاتها
واستمثاراتها.
 .2أن ترفع مسعة رشكة معادن كرشكة تعىن
باالستدامة عرب تأصيل ما تبذله من جهود يف
هذا املجال.
 .3أن تنفذ األعمال بالزتام أخاليق ومسؤولية.
 .4أن تحقق المتزي يف الصحة والسالمة عرب
السعي لتحقيق بيئة خالية من اإلصابات
واألمراض ،ويف الوقت ذاته العمل عىل إدارة
بصـمتها البيئية بشكل صحيح.
 .5االشرتاك مع املجمتعات املضيفة ألعمالها
لتعزيز التمنية االقتصادية واالجمتاعية ،وتأكيد
االلزتام مبنهج املسؤولية االجمتاعيةً .
ورغم أن هذه األهداف تتحقق ًتدريجيا عىل
الطويل ،إال أننا نبذل جهودا جمة لنحقق
ً
املدى ً
تقدما كبريا يف كل هذه املستويات يف السنة
املقبلة.
وبحلول نهاية الربع الرابع من عام 2015م،

نأمل أن نكون قد حققنا املستوى املايس من
الدرجة الثانية يف نظام إدارة الصحة والسالمة
البيئية ،وهو ما يعين تحقيق الشهادتني
الدوليتني OHSAS 18001 :و .ISO 14001
كما أننا سنكون قد أنهينا -بحلول هذا الوقت-
تدريب موظفينا عىل برامج البيئة والصحة
والسالمة ،وهما األمران اللذان سنستخدمهما
بعد ذلك إلجراء تقيمي مكثف عىل نوعية الصحة
والسالمة لجميع الرشكات التابعة لنا.
ويف مجلتنا هذه ،باستطاعتكم رؤية كيف
نبلور هذه األهداف يف عملياتنا اليومية،
وتأثرياتها ،والنتائج اليت تنعكس عىل
املجمتعات املحلية .ففي محطتنا األوىل [ص،]٨
نقدم لكم قراءة تاريخية لتطور ممارسات
ّ
التعدين ،إذ شهدت
االستدامة يف صناعة
األعوام العرشة املاضية زيادة هامة يف عدد
املعايري واإلرشادات.
ويف محطتنا التالية [ص ،]١٤نحاول التعرف
عىل مدى إسهام املواد الخام املستخرجة من
مشال اململكة يف زراعة املحاصيل الزراعية يف
الهند ،ويف تحقيق األمن الغذايئ فيها .لكن
قبل اإلجابة عن سؤال بهذا العمق ،نقف يف
ربوع مدينة رأس الخري الصناعية ،نستعرض

ً
ً
ً
نظاما بيئيا حديثا طبقته رشكة معادن
لألملنيوم ،تطرق إىل مشكلة باتت تؤرق
رشكات محلية وعاملية ،وهي نقص املياه ،حيث
نجحت يف ابتكار نظام ملعالجة مياه الرصف
الصحي وفق الهندسة الطبيعية؛ الستخدامها
يف أكرب مجمع متكامل لألملنيوم يف العامل.
مث نشد رحالنا إىل محافظة الطائف [ص،]٢٨
حيث نتتبع خط أنبوب مياه الرصف الصحي
املعالجة اليت تستغل يف عمليات تعدين
الذهب يف مناجمنا .ويف [ص ،]٣٢نحلق بكم
إىل محافظة طريف ،حيث نستضيف سيدات
أعمال سعوديات ،يروين لنا كيف أثرت
معادن عىل املجمتعات املحلية ,ونجحت يف إلهام
السيدات ألخذ زمام املبادرة وبدء أعمالهن
التجارية الخاصة بهن.
ويف األعداد القادمة من النرشة ،تسمتر رشكة
معادن بنقل تجربتها يف مواجهة التحديات
طوال رحلتها يف الطريق لتصبح رشكة رائدة يف
مجال االستدامة يف اململكة.

يف هذا العدد
العدد األول سبمترب 2015م 1436 -هـ
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معادن لألملنيوم تنجح يف تطبيق برنامج معالجة مياه
الرصف الصحي بالهندسة الطبيعية

٢٨
استخدام مياه الرصف الصحي
ملعالجة صخور الذهب

٣٢
نساء من طريف يدخلن
عامل األعمال

٣٥
جديد يف عامل
االستدامة

تتباين وجهات النظر حول التعريف الصحيح
لالستدامة ،إال أن التعريف املبسط هو
إدارة األعمال بنسق يأخذ يف االعتبار األبعاد
االقتصادية والبيئية واالجمتاعية ،مبا يحافظ عىل
التوازن بينها ,بحيث تتحقق مصالح الرشكة
واملساهمني واملجمتع ككل ,مع عدم اإلرضار
بالبيئة.
ليست االستدامة فكرة مجردة؛ بل
ملموسة ،وتعىن بتحسني معيشة املجمتع
الذي نعيش فيه ،وقياس األثر الذي نحدثه،
وتعزيز قدرات املجمتع املحيل ،واالستخدام
األمثل للموارد ،وبالنسبة لرشكة معادن؛ فإن
االستدامة تعين حياة أفضل.
وبالنظر إىل طبيعة وحجم أعمالنا يف اململكة،
فإننا ندرك األثر اإليجابي الكبري الذي ميكن
أنشطتنا يف كافة نواحي الحياة،
أن تحدثه
ً
فلم يعد خافيا عىل أحد الفوائد الجمة اليت
عادت عىل املجمتع ورشكائنا واملساهمني من
عملياتنا .فمعادن تثق بأهمية دورها يف مضان
مستقبل أفضل لألجيال القادمة ،يف مختلف
املجاالت :االجمتاعية واالقتصادية والبيئية،
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االستدامـــــة.
تحسني كفاءة
استهالك الطاقة واملياه

ليست االستدامة فكرة
مجردة؛ بل ملموسة،
وتعىن بتحسني معيشة
املجمتع الذي نعيش فيه،
وقياس األثر الذي نحدثه،
وتعزيز قدرات املجمتع
املحيل ،واالستخدام
األمثل للموارد،

إيجاد مصادر بديلة للطاقة

زيادة اإلنتاجية مع الحفاظ عىل البيئة
واملجمتعات القريبة

املهندس /خالد بن صالح املديفر
الرئيس وكبري املدراء التنفيذيني

 ..رحلتنا نحو المتزي
إيجاد فرص عمل

الحفاظ عىل صحة وسالمة املوظفني

تصنيع منتجات ذات جودة
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للمواد الخام األولية وتحسني الكفاءة
الخطوة التالية يف طريقها
وتعترب االستدامة
ً
نحو المتزي؛ وذلك انطالقا من فهمنا لالستدامة التشغيلية ،وإيجاد فرص عمل للكوادر البرشية
باعتبارها حاجة إنسانية ،كما ًأنها يف مصمي قمينا وتطويرها بالتدريب والتعلمي ،والحفاظ عىل
صحة وسالمة املوظفني ،وكذلك االستفادة
اإلسالمية ،وغدت بالتايل جزءا ال يتجزأ من
من موارد املجمتعات اليت تعمل معادن يف
ثقافة معادن.
ً
وعىل طريق المتزي للوصول إىل املكانة العاملية أوساطها ،فضال عن توفري منتجات تخدم
اإلنسان.
اليت تتطلع إليها معادن ،فقد قامت بوضع
ومل َ
تنس معادن الدور الحيوي الذي تلعبه
اسرتاتيجية استدامة تمضن المنو املستدام
للرشكة واملجمتعات املحيطة بأعمالها ،وتمتاىش املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تحقيق المنو
نرش ثقافة العمل الحر يف
مع رؤية خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان االقتصادي ،وكذلك ً
أوساط الشباب ،خصوصا أن الرتكيبة السكانية
بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه هللا-؛ حيث
للمملكة تغلب عليها ًهذه الفئة ،واليت يزتايد
تتوافق مبادرات االستدامة واسرتاتيجيتها
تعدادها برسعة .ودعما للمنشآت الناشئة،
يف معادن مع خطة التمنية الوطنية العارشة،
سعت معادن إليجاد أفضل السبل اليت من
ممارسات
وبشكل عام ،فإذا كان تبين
ً
االستدامة يف صالح معادن ،فهو حمتا يصب يف شأنها متكني صغار املستمثرين حىت يواصل
االقتصاد الوطين منوه وتنوعه ،فكلما منت هذه
صالح االقتصاد الوطين.
الرشكات قامت بتوظيف املزيد من الشباب،
ومفهوم االستدامة لدى معادن يتجاوز
وازدادت آثارها اإليجابية عىل االقتصاد
بكثري الحفاظ عىل البيئة ،فهو ميتد ليمشل:
الوطين.
تحسني كفاءة استهالك الطاقة واملياه،
كما تؤمن معادن مبسؤوليتها تجاه املجمتعات
وخفض البصـمة البيئية ،وإيجاد مصادر بديلة
اليت تعمل يف أوساطها ،وجهودها لالستدامة
للطاقة ،وإدارة النفايات ومعالجتها عرب إعادة
يف هذا الجانب متثل خارطة الطريق اليت تكفل
االستخدام والتدوير ،واالستخدام األفضل

ً
تأمني مستقبل أكرث إرشاقا ،حيث تنتهج
سياسة ممتزية تتجاوز حدود مسؤولياتها
األساسية ،تتمضن تنفيذ مبادرات وأنشطة
تعود بالنفع عىل املجمتع والبيئة.
وتسعى معادن من خالل مجلتها هذه
ً
إىل أن تكون مثاال يحتذى به يف ممارسات
االستدامة ،ولفت االنتباه إليها ،إذ تفخر معادن
وتعزت مبا حققته من إنجازات ونجاحات يف هذا
اإلطار ،بيد أنه ال يزال أمامها الكثري لتحققه
يف مسريتها لإلسهام يف تمنية مجمتع أكرث
استدامة.
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نيل المسعة
الطيبة

قراءة تاريخية حول :كيف
غريت االستدامة قواعد
اللعبة يف صناعة التعدين
العاملية؟

هل تتذكر فيلم “أفاتار” الذي ُعرض يف دور
السيمنا عامي 2010-2009م؟ إنها قصة قوية حول
تكتل رشكات التعدين الذي يسعى لتدمري شعب
بدايئ للحصول عىل أرضهم الغنية باملعادن .لقد
أثار هذا الفيلم غضب املاليني من األشخاص ،ورمبا
جيل كامل ،ضد صناعة التعدين .فقد ركز الفيلم
عىل أسوأ جانب يعيب هذه الصناعة من الهند إىل
جواتمياال ،وهو“ :الرتخيص االجمتاعي” للعمل.

 ١٩٩٢مؤمتر األرض يف ريو دي جانريو

تعد صناعة التعدين أكرث الصناعات املليئة
باملفارقات املتباينة والبارزة يف هذا الزمان ،فهذه
الصناعة هي حجر األساس للعديد من املنتجات
الحديثة اليت نستخدمها يف حياتنا اليومية ،كما
أن الحجم الهائل والتحديات الجمسانية الستخراج
املعادن من باطن األرض ،مبا فيها الحفريات الهائلة،
واألعمال الهندسية الكثيفة ،والتقنية العالية
املستخدمة ،وتحديات العمل يف باطن األرض،
بطبيعة الحال ،يجب أن تثري اإلعجاب ،واحرتام
العاملني يف هذا املجال ،والنتائج النهائية اليت
يحققوها.
كانت هذه الصناعة تحظى بمسعة سيئة خالل
فرتة طويلة من القرن املايض ،فهذه الحقبة

ً
التاريخية شهدت ترحيال ملجمتعات؛ وإزالة للغابات؛
ً
وإتالفا للبيئة مبا يف ذلك تلويث الهواء ،والرتبة
واملاء؛ ومآيس صناعية؛ بدافع الجشع .والسؤال
هنا هو :هل تستطيع هذه الصناعة تحويل الدفة،
واستعادة مكانتها الصحيحة يف دعم االقتصاد،
وتمنية املجمتع؟

عالج الوضع الحايل

اإلجابة عىل السؤال السابق هي “نعم” بالتأكيد،
فإذا الزتمت جميع رشكات التعدين باملبادئ
واملمارسات السلمية لالستدامة ،فإن هذه الصناعة
ستكون يف موقف قوة الستعادة مجدها املايض.
ففي الوقت الحايل ،أصبحت االستدامة مبثابة مظلة

 ١٩٩٤إصدار إرشادات برلني

شاملة تتمضن املسؤولية االجمتاعية واالئمتانية،
والسالمة ،والحوكمة الجيدة ،وحماية البيئة،
واملعاملة العادلة للعمال ،والرتخيص االجمتاعي
واملجمتعي ،وكفاءة استهالك املوارد.
وهذا يقودنا إىل استنتاج أن االستدامة هي
العالج الشايف ألغلب األمور املتعلقة بمسعة
الصناعة ،فاالستدامة أصبحت التعبري السائد املالزم
لجميع الصناعات اليت تطبق ممارسات االستدامة
املعروفة والجديدة -مع أدوات قياس اإلنجازات–
حققت نتائج جيدة من حيث األداء والمسعة.
وتشري التقارير إىل أن املفاهمي السيئة عن قطاع
التعدين قد بدأت يف االنحسار ،ففي عام 2013م؛
اعمتد مجلس الذهب العاملي دراسة معمقة حول
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ّ
تطور ممارسات االستدامة يف صناعة التعدين

إن الحجم الهائل
والتحديات الجمسانية
الستخراج املعادن من
باطن األرض ،مبا فيها
الحفريات الهائلة،
واألعمال الهندسية
الكثيفة ،والتقنية
العالية املستخدمة،
وتحديات العمل يف
باطن األرض ،بطبيعة
الحال ،يجب أن تثري
اإلعجاب ،واحرتام
العاملني يف هذا املجال،
والنتائج النهائية اليت
يحققونها.

إن أداء املسؤولية يف
رشكات صناعة الذهب قد
انتقل إىل الجانب اإليجابي
خالل العقد املايض.
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 ١٩٩٩إصدار إرشادات برلني الثانية

مفهوم املساهمني يف العامل عن مشاكل الصناعة،
وأظهرت النتائج أن أداء املسؤولية يف رشكات
صناعة الذهب قد انتقل إىل الجانب اإليجابي خالل
العقد املايض؛ كما سجلت الصناعة معدالت عالية
يف مجاالت سالمة مكان العمل ،والعمالة القادمة
من املجمتع املحيل ،ومعاملة املوظفني ،واملساهمة
يف تطوير االقتصاد ،ورغم ذلك ،شعر املساهمون
أن رشكات التعدين يجب أن تزيد من خدمات
املجمتع املحيل عرب املشاركة يف نشاطات املجمتع
وتنظمي البيئة.
إن االستدامة ،باملعىن الحريف للكلمة ،تتعلق
ً
أيضا مبعالجة مشاكل الصناعة الحالية واملستقبلية،
ً
ووفقا لهذه الدراسة؛ يعترب املساهمون أن البيئة،
واملجمتع ،واملنافسة ،وندرة املوارد (كاملياه) هي أهم
التحديات اليت تواجه صناعة الذهب يف العرشين
ً
عاما القادمة.

محطات تاريخية

أبرز مؤمتر األرض الذي انعقد عام 1992م يف ريو
دي جانريو وجود نقطة تحول رئيسية يف اعتبار
ً
ً
االستدامة جزءا متكامال يف أجندة التطوير العاملي،
ويف تشجيع القطاع التجاري وغريه عىل ابتكار
مداخل وبرامج جديدة .وقد وضع املؤمتر مبدأ
“النتيجة النهائية الثالثية” -والذي قام بتوسعة
إطار عمل التقارير واملحاسبة التقليدي -بحيث
يمشل التأثري االجمتاعي والبييئ واألداء التجاري وما
يتبعه من أداء مايل ،ويف السنوات التالية ،مت تعزيز
هذا املفهوم بحوكمة الرشكات.
ويف عام 2007م ،تابعت دراسة أجرتها “مؤسسة
الربازيل للتمنية املستدامة” تطور االستدامة يف
ً
ابتداء من الجهود األوىل يف مجال
قطاع التعدين،
املسؤولية االجمتاعية للرشكة ،وبرنامج البيئة التابع
لألمم املتحدة ،وإرشادات برلني عام 1994م،
وإرشادات برلني الثانية يف نوفمرب 1999م .وتقول

الدراسة“ :إن هذه اإلرشادات وما تبعها من
ً
ً
التحديثات تقدم دليال عاما إلدارة االستدامة يف
صناعة التعدين .وتعالج هذه اإلرشادات املراحل
التالية يف عملية التعدين :التعدين والتطوير
املستدام ،التنظمي ،تطوير املجمتع والتعدين الحريف”.
ويف عام 1998م ،اجمتعت كربيات رشكات
التعدين إلطالق “مبادرة التعدين العاملية”،
مبشاركة “املجلس التجاري العاملي للتمنية
املستدامة” ،و”املعهد العاملي للبيئة والتطور”،
ومبادرة “التعدين والتمنية املستدامة” ،وسعت
املبادرة إىل إبراز دور صناعة التعدين يف انتقال العامل
إىل منوذج التمنية املستدامة.
والحقيقة أن مبادرة “التعدين والتمنية
ً ً
املستدامة” حققت تأثريا دامئا عىل صناعة التعدين
العاملية عندما أصدرت تقريرها بعنوان “تحقيق
ً
تقدم ملموس” وذلك لسببني :أوال :أكدت
العملية القوية املؤدية لتكوين االستشارات،
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 ٢٠٠٢إعالن تورنتو

والدراسات ،والتحليالت العاملية أن التوصيات
ً
كانت قوية وتستند إىل أسس واقعية .ثانيا:
ْ ُ
وضع قادة قطاع التعدين املبادرة قبل نفوذهم،
والزتامهم بتبين أجندة جديدة لتقوية دور الصناعة
يف التمنية املستدامة.
وقد اختمتت مبادرة التعدين العاملية بإعالن
تورنتو لعام 2002م بتشكيل املجلس العاملي
للتعدين واملعادن ،الذي يمتزي برغبة مشرتكة لزيادة
مستوى املساهمة اليت ميكن أن تقدمها صناعة
التعدين للتمنية االجمتاعية واالقتصادية.
ً
ً
وقد حقق اإلعالن تقدما ملموسا عندما أقر
املشاركون أنهم اكتشفوا العديد من القمي
املشرتكة ،واليت تتمضن ما ييل:
•تتطلب عمليات املعالجة الناجحة للتعدين
مساندة من املجمتعات اليت تعمل فيها
الرشكات.

•وجوب احرتام هذه املجمتعات وااللزتام الجاد
معها ،يك تكون عمليات التعدين مفيدة
للمجمتع والرشكة.
•احرتام الرشكات الناجحة لحقوق اإلنسان
األساسية ،اليت تتمضن حقوق مكان العمل،
والحاجة ملكان عمل صحي وآمن.
•يجب أن تتقبل الرشكات الناجحة مسؤوليات
الخدمات البيئية يف مواقع مرافقها.

مستقبل مستدام

منذ تأسيس املجلس العاملي للتعدين واملعادن عام
2001م ،أصبح املجلس واجهة لالستدامة يف صناعة
التعدين العاملية .وبعد عام من إعالن تورنتو ،تبىن
املجلس املبادئ اإلرشادية العرشة املعروفة كأول
عنرص يف إطار عمل التمنية املستدامة للصناعة.
ومنذ ذلك الحني ،مل ينظر املجلس إىل الخلف؛ بل

واصل الضغط لمتكني كافة أطراف الصناعة من
ً
تبين مفهوم االستدامة ،وفعال مت ذلك عن طريق
تقدمي اإلرشادات حول أمور مختلفة يف الصناعة عرب
الربامج ،واملطبوعات ،واالستبيانات ،وتبين املبادرات
ً
الجديدة .ويف الوقت الحايل ،ووفقا ملصادر املجلس،
مت دمج املبادئ اإلرشادية العرشة -اليت تستند
عىل األمور األساسية يف صناعة التعدين– مع
املعايري املقرتحة من مجموعة من الجهات العاملية
مثل :مبادرة التقارير العاملية ،والتحالف العاملي،
وإرشادات مؤسسة التعاون االقتصادي والتمنية
حول الرشكات متعددة الجنسيات ،واإلرشادات
التشغيلية للبنك الدويل ،ومؤمتر مؤسسة التعاون
االقتصادي والتمنية حول الرشوة ،واتفاقيات
منظمة العمل العاملية  ،176 ،169 ،98واملبادئ
االختيارية حول األمن وحقوق اإلنسان.
ويف عام 2012م ،راجعت املنظمة العاملية للبيئة

 ٢٠١٢إصدار تقرير التعدين واملعادن
والتمنية املستدامة ١٠+
 ٢٠٠٧دراسة «مؤسسة الربازيل
للتمنية املستدامة»

والتمنية اإلنجازات اليت متت يف العقد األول من
مبادرة التعدين واملعادن والتمنية املستدامة،
وجاء يف تقرير بعنوان “التعدين واملعادن والتمنية
املستدامة  ..10+أفكار حول عقد من التعدين
ً
والتمنية املستدامة” ،أن الصناعة حققت تقدما
ً
ملحوظا يف تطبيق معايري االستدامة.
وجاء يف التقرير“ :شهدت األعوام العرشة
املاضية زيادة هامة يف عدد املعايري وأفضل إرشادات
املمارسة ،ومساعدة املساهمني عىل فهم وسائل
التمنية املستدامة .ورغم النوايا الطيبة عىل مستوى
االسرتاتيجية ومناذج املمارسات الجيدة ،إال أن بعض
الظروف املعقدة عند موقع املنجم تعين أن التطبيق
ً
يف القطاع يختلف إىل حد كبري ،ويظل السؤال قامئا:
هل نظم التدقيق والتقارير الحالية كافية لتلبية
احتياجات املجمتعات من قبل كبار املساهمني من
املستمثرين؟ يف عدد كبري من الحاالت هناك فكرة

بسيطة عن مدى الدقة اليت يمت بها ترجمة نظم
التدقيق والتقارير إىل تقدم حقيقي”.
قد تسمتر األمور واملشاكل الحالية ،لكن هناك
ً
ً
ً
شيئا واحدا بقي واضحا ،هو أن صناعة التعدين
العاملية يف عام 2015م أفضل بكثري من التكتل
ُّ
التوجه القوي
املذكور يف فيلم “أفاتار” ،كما أن
ً
جدا للصناعة نحو االستدامة قد يمضن أن التعدين
يستطيع أن يطوي صفحته التاريخية طاملا أن
ً
الصناعة واملساهمني يتضامنون دامئا إلحباط أي
رشكة وجدت مخالفة ,وال تتبع معايري االستدامة
ّ
التوجه السائد
وترض باملجمتع والبيئة ،وعزلها عن
للصناعة.

 .1تطبيق وتبين ممارسات العمل األخالقية
والنظم املعقولة لحوكمة الرشكة.
 .٢دمج اعتبارات التمنية املستدامة مع عملية
اتخاذ القرار يف الرشكة.
 .٣دعم حقوق اإلنسان األساسية واحرتام
الثقافات والعادات والقمي يف التعامل مع
املوظفني وغريهم ممن يتأثرون بنشاطات
الرشكة.
 .٤تطبيق اسرتاتيجيات إدارة املخاطر املبنية
عىل معلومات صحيحة وعلم سلمي.
 .٥مضان التحسني املسمتر ألداء الصحة
والسالمة.
 .٦مضان التحسني املسمتر لألداء البييئ.
 .٧املساهمة يف الحفاظ عىل التنوع البيولوجي
والنهج املتكامل عند تخطيط األرايض.
 .٨تسهيل وتشجيع التصـممي املسؤول عن
منتجاتنا ،واستخدامها ،وإعادة استخدامها،
وتدويرها ،والتخلص منها.
 .٩املساهمة يف التمنية االجمتاعية واالقتصادية
واملؤسسية للمجمتعات اليت نعمل فيها.
 .١٠تطبيق املشاركة والتواصل وترتيبات
التقارير (املدققة من طرف مستقل) مع
مساهمينا بطريقة شفافة وفعالة.
* املصدرwww.icmm.com :
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منجم حزم
الجالميد يف
مدينة عرعر مشال
السعودية

مزرعة يف والية
هاريانا الهندية

من حزم الجالميد إىل مايل ماجرا يف الهند

األمسدة الفوسفاتية
السعودية تساهم يف
األمن الغذايئ العاملي

الهند هي أكرب
سوق لمساد
الفوسفات يف
العامل

مجمع الفوسفات
يف رأس الخري

قطار ينقل الفوسفات اىل راس الخري

ويف والية هاريانا مشال الهند ،حيث تسقط األمطار
املومسية من يوليو إىل سبمترب ،توجد قرية زراعية
صغرية امسها مايل ماجرا .املزارعون يف هذه القرية
لهم تاريخ طويل وتقاليد خاصة بهم.
ورغم أن هاتني القريتني تبعدان عن بعضهما
 3500كم ،ورغم االختالف الثقايف البني ،إال أن
ً
ً
هناك رابطا غريبا بينهما ،فالطقس الرطب شبه
ً
االستوايئ يف مايل ماجرا مناسب متاما لمنو قصب
السكر ،والقمح ،واألرز ،لكن الرتبة الطينية املليئة
بالطمي تحتاج إىل تقوية لزيادة إنتاجية املحاصيل
ً
ً
وجودتها ،وال تعترب حزم الجالميد مصدرا محمتال
لتقوية الرتبة ،ألن طقسها الصحراوي القاحل ال يدعم
زراعة املحاصيل ،لكن تلك املنطقة الصحراوية تحتوي

عىل كميات كبرية من الفوسفات؛ ّ
املكون الرئييس
يف صناعة األمسدة.

ما هو الفوسفات وكيف نستفيد منه؟

يوجد الفوسفات كعنرص طبيعي يف غالبية أنواع
الرتبة ،وهو أحد أهم عنارص التغذية املطلوبة لمنو
النباتات بشكل جيد .ولسوء الحظ ،يؤدي تكرار
الحصاد إىل تجريد الرتبة من الفوسفات الطبيعي
املوجود فيها ،فميا تساعد األمسدة الفوسفاتية عىل
تعويض املغذيات املفقودة وتنشيط نقل الطاقة بني
خاليا النبات؛ األمر الذي يشجع المنو املبكر ويساعد
عىل رسعة نضوج النباتات.
ويعترب الفوسفات ثنايئ األمونيوم والفوسفات

أحادي األمونيوم من أكرث أنواع أمسدة الفوسفات
ً
استخداما يف العامل ،وتنتج رشكة معادن هذين
النوعني باستخدام مواد خام تستخرج من منجم
الجالميد الذي يبعد  26كم فقط عن حزم الجالميد.

من صخرة يف املنجم..

تبدأ رحلة فوسفات رشكة معادن إىل مزارع مايل
ماجرا من منجم الجالميد الذي يحتوي عىل كميات
هائلة من الفوسفات تقدر بحوايل  308ماليني طن،
حيث يمت استخراج الفوسفات منه مث ينقل عىل منت
ً
قطار ذي  150عربة يصل طولها  2800مرت ،قاطعا
مسافة تبلغ  1392كم ليصل إىل مجمع الفوسفات
برشكة معادن يف مدينة رأس الخري الصناعية.
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غري بعيد عن الحدود المشالية
للمملكة العربية السعودية ،توجد
قرية صغرية ،لكنها مع صغرها
تضج بالحيوية والنشاط ،إذ تقع
عىل الطريق الدويل الرابط بني
دول الخليج واألردن ,تمسى “حزم
الجالميد” .تعيش فيها خمسون
أرسة ،يربطها تاريخ طويل من
العراقة واألصالة ،يفتخرون
بتقاليدهم العريقة ،وببلدتهم اليت
متتد جذورها إىل مئات السنني.
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األمسدة الفوسفاتية

لدى اململكة
 956مليون طن
من احتياطي
الفوسفات
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ميناء رأس الخري

يف املجمع يف رأس الخري ،تبدأ الصخور رحلة أخرى،
حيث يمت تفريغ  100طن من الفوسفات من القطار
ملعالجتها ،وتمت املعالجة يف أربع مراحل :تكسري
الصخور ،واستخالص الفوسفات ،واملعالجة بالكربيت
والغاز ،مث طالء الفوسفات باللون األسود .واملرحلة
األخرية تتصل بثقافة املزارع الهندي الذي يستخدم
المساد األسود منذ سنوات طوال ،ويفضله بهذا اللون
عىل بقية ألوان المساد األخرى؛ وبالتايل؛ فإن رشكة
معادن تساعد املزارع الهندي يف الحفاظ عىل تقاليده.

إىل امليناء مث إىل البحر..

بعد معالجة الفوسفات ،تبدأ الرحلة الثانية من ميناء
رأس الخري يف اململكة العربية السعودية إىل ميناء
موندرا يف جمهورية الهند ،حيث يمت نقل أمسدة
الفوسفات من مدينة رأس الخري الصناعية مبارشة

يحتوي منجم الجالميد
عىل  %32من احتياطي
الفوسفات يف اململكة

إىل سفن النقل عن طريق أنابيب طويلة.
ومبجرد تحميل الفوسفات عىل السفينة ،تبدأ شحنة
المساد المثينة رحلتها إىل موانئ العامل لتغذية آالف
املزارع .وهنا؛ يمت تحميل السفينة املتجهة إىل الهند بـ
 40ألف طن من مساد ثنايئ فوسفات األمونيوم،
لتتجه إىل هناك يف رحلة يبلغ طولها  1207أميال
بحرية عرب الخليج العربي ،إىل ميناء موندرا عىل
الساحل الغربي للهند ،وتستغرق أربعة أيام.
وعودة إىل البدايات؛ فقد خرجت أول شحنة من
فوسفات رشكة معادن إىل الهند يف سبمترب عام
2011م ،وقد حرض املهندس عبدهللا بن سيف السيف،
رئيس مجلس إدارة رشكة معادن ،االحتفال الذي
أقمي هناك مبناسبة وصول أول شحنة إىل سوق المساد
الهندي الواعد.
وعىل مدى السنني ،توطدت عالقة رشكة معادن
ً
مع الرشكات الهندية ،مما فتح آفاقا جديدة لتصدير
الفوسفات إىل أسواق أخرى يف آسيا ،وأفريقيا
وأمريكا الجنوبية.

من امليناء إىل املستودعات..

يف ميناء موندرا ،يمت تفريغ المساد من السفن وتعبئته
يف حاويات ضخمة بمت نقلها بالقطار إىل مختلف أنحاء
الهند ،ومنها إىل والية هاريانا .وتنقل عربات القطار
والشاحنات مساد ثنايئ فوسفات األمونيوم ملسافة
ً
 1150كم أخرى؛ وهي مسافة قد تستغرق  20يوما.
ال تنتهي الرحلة عند وصول الحاويات إىل محطتها
األخرية؛ إذ يمت نقل الشحنات إىل مستودعات متعهد
التوزيع الحكومي أو مستودعات تجار القطاع الخاص،
حيث يفد املزارعون إىل هذه املستودعات لرشاء المساد
بنفس سعر رشاء التجار واملتعهدين ،وذلك بفضل
الدعم الحكومي لإلنتاج الزراعي.
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منار ،كرياال ،الهند
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مزروعات الشاي
عند ضباب الصباح

ملاذا الهند؟

يستهلك املزارعون يف جميع أنحاء العامل
ً
سنويا حوايل  14مليون طن من مساد
ثنايئ فوسفات األمونيوم ،وهذا الرقم
ً
يزتايد سنويا .وتستهلك الهند -باعتبارها
أكرب مستورد لجميع أنواع األمسدة (بعد
الصني) -حوايل ثلث إنتاج العامل من
ً
أمسدة الفوسفات ( 6ماليني طن سنويا).
ً
وتتمضن هذه األمسدة كال من الفوسفات

ثنايئ األمونيوم والفوسفات أحادي
األمونيوم ،وتغطي هذه الكمية حوايل
 %60من االحتياجات املحلية.
وألن  %55من سكان الهند يعملون يف
ً
ً
الزراعة ،فإن الهند تعترب مثاال منوذجيا
الستكشاف تأثري األمسدة الفوسفاتية
اليت تنتجها رشكة معادن .ويستهلك
مزارعو الهند حوايل  %70من إنتاجهم

الزراعي ،ويبيعون -أو يقايضون -املتبقي
ً
محليا ،وال يمت تصدير سوى نسبة ضئيلة
من مجمل اإلنتاج.
ولكن هذا ال يعين أن رشكة معادن
تصدر منتجاتها إىل الهند فقط .ففي عام
2014مّ ،
صدرت الرشكة  1.16مليون طن
من الفوسفات ثنايئ األمونيوم إىل جميع
أنحاء العامل.
19
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مزارع هندي

يف يد املزارع

يف املرحلة األخرية من رحلة المساد الطويلة ،يصل
مساد ثنايئ فوسفات األمونيوم إىل املزارع الذي ينرثه
عىل الحقل ،ويختلط مع الرتبة أثناء الحرث ،وهذه
املرحلة األخرية تجعل الرتبة جاهزة للزراعة؛ ويمت ذلك
عادة قبل عرشة أيام من الرياح املومسية نهاية شهر
يونيو.
ً
ويبدو جليا أن الفوسفات له أهمية كبرية لدى
املزارعني يف الهند ،ألن النباتات اليت تنضج عادة يف
ً
 70يوما سوف تنضج قبل أسبوع أو أكرث من ذي
ً
قبل ،ورمبا تنضج بعد  60يوما فقط .كما أن اإلنتاجية
تتحسن؛ فاملزارع الذي ينتج عادة أربعة أطنان من
األرز يف كل مومس سوف يحصل عىل زيادة تقدر
بعدة مئات من الكيلوجرامات.
وليست هذه النتائج املشجعة مجرد كميات أكرب
من غذاء أفضل؛ فاألرس يف مايل ماجرا اليت كانت
تعيش عىل محاصيلها الزراعية فقط سوف تتوفر

لديها كميات إضافية ستقوم ببيعها؛ مما يحقق لها
دخال إضافيا .كما أن أصحاب املزارع الكبرية سوف
ً
يستفيدون أيضا؛ إذ سيمتكنون من حصاد كميات
أكرب بتكاليف أقل مما يرفع من العائد الذي يحصلون
عليه من بيع املحاصيل.
وكل هذا الغذاء اإلضايف سيساهم يف تغذية
ً
شعب الهند الذي يبلغ تعداده حاليا  1.2بليون نمسة.

خدمة املاليني من األشخاص

من املدهش كيف أن لحبيبات مساد الفوسفات
ً
ً
الصغرية أن تحدث أثرا هائال عىل العامل؛ فمع الزيادة
املطردة ألعداد السكان ،والتناقص املزتايد ملساحة
األرايض الصالحة للزراعة بسبب التوسع العرماين ،فإن
األمن الغذايئ أصبح أولوية عاملية.
يف املستقبل ،فإن حل املشكلة سيعمتد أكرث فأكرث
عىل العالقة اليت تربط القرية الزراعية الهندية مايل
ماجرا مع القرية السعودية حزم الجالميد.

مزرعة موز
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قمح مغذى بالفوسفات

يستخدم حوايل  %60من
األمسدة الفوسفاتية يف
العامل بالنرث فوق البذور
ً
بدال من النباتات النامية

كيف تصنع حديقة معلقة يف مزنلك؟
هل تريد أن تزرع حديقة ،ولكن ال يوجد لديك
املساحة الكافية؟
بإمكانك أن تستخدم قوارير املاء الفارغة لعمل
حديقة رأسية معلقة يف مزنلك.
املواد:
 قارورتان حجم  2لرت (أو أي عدد ترغبه) خيط صيد المسك أو حبل الغسيل مقص أو سكني تربة زراعية بذور أو شتلة نباتات مسادالخطوات:
 -١نظف القوارير مث جففها
 -٢اصنع فتحة أعىل القارورة يك يخرج منها
النبات
 -٣اصنع عدة فتحات رصف صغرية يف قاع
القارورة

 -٤اصنع  4فتحات لمير منها الخيط :فتحتني
أعىل القارورة وفتحتني يف ًالقاع
 -٥اربط جميع القوارير معا ،مع الحفاظ عىل
مسافة ال تقل عن  30مس بني كل قارورة
وأخرى
 -٦عبئ القوارير إىل منتصفها بالرتبة
 -٧أضف البذور واملاء
تنس استخدام المساد
 -٨ال
ِ
 -٩راقب النباتات وهي تمنو

http://www.rosenbaum.com.br/blog/rosenbaum-responde-ldl-48-horta-vertical

مساد مستدام بجودة عالية
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احتياطي الفوسفات يف اململكة =  ٩٥٦مليون طن

30%

32%

•
••

الجالميد
أم وعال (بلوك  )B6وعد المشال
الخرباء

38%

استهالك املنتجات الزراعية يف الهند من مساد الفوسفات
ً
وفقا لرابطة صناعة األمسدة الدولية ()IFA

16%

25%

13%
15%

15%

••
••
••

16%

* تشكل الحبوب ما نسبته  %60من االستهالك
العاملي لألمسدة الفوسفاتية
*املصدر :الجمعية الدولية لصناعة األمسدة

القمح
األرز
الذرة
البذور الزيتية
الفواكه والخرضوات
أخرى

تعترب األمسدة الفوسفاتية اليت تنتجها رشكة معادن أسهل
ملاذا
ً
استخداما من أنواع األمسدة األخرى؟
 -١بنيان جزييئ مدمج :بدون هذا البنيان ،سوف تتفكك جزيئات
الحبيبات بسهولة .وقد يؤدي هذا إىل مشاكل يف التخزين،
وضعف انتشار المساد ،وقد يسبب فقدان املادة املغذية يف الرتبة
برسعة.
ً
 -٢محتوى المساد :يحتوي مساد معادن خليطا من املكونات اليت
تجعله المساد املثايل الذي يناسب كل تربة أو محصول معني.
رطوبة منخفضة :من السهل تخزين المساد الفوسفايت يف ظروف
جافة متنع عنه الرطوبة اليت قد تسبب التكتل ،أو التخرث بحيث
يستحيل نرث المساد بشكل فعال.
ً
ً
اهمتاما كبريا بأن
معادن
رشكة
متساو :تويل
 -٣توزيع جزييئ
ٍ
ً
مساد متجانسا بحيث يسهل
يكون حجم الفوسفات يف كل حبيبة
ٍ
نرثه.
 -٤كثافة ،وكتلة منخفضة :يؤثر وزن كل حبة مساد عىل الوقت
الالزم لتفككها ،والحبيبات األقل كثافة ستتحرك برسعة أبطأ
داخل ماكينة نرث المساد ،وبالتايل نمضن أن المساد املنثور يف
الحقول ليس أكرث مما يجب ،مع زيادة رسعة التمسيد.
 -٥رسعة الذوبان يف الرتبة :ميتاز مساد ثنايئ فوسفات األمونيوم
بأنه رسيع الذوبان يف الرتبة مقارنة مع األمسدة األخرى ،مما
ً
يجعله المساد األكرث تفضيال لدى املزارعني يف الهند.

ً
الهندسة الطبيعية متنح مفتاحا
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إعادة استخدام أفضل ملياه
الرصف الصحي يف رأس الخري
قطعت التمنية
ً
املستدامة شوطا
ً
طويال منذ أن أصبحت
من أهم مبادئ
عمل الرشكات يف
وقت مبكر من
المثانينات .ومنذ ذلك
الحني ،أخذ فهمنا
يف التطور من فكرة
الحفاظ عىل البيئة
ً
وحمايتها وصوال إىل
االعرتاف بأن الحلول
املستدامة مفيدة
لكل من :الصناعات،
واملستهلكني
واملجمتعات املحلية عىل
حد سواء.

أما املاء بدوره فيدخل يف كافة أنشطة معادن
يف مدينة رأس الخري الصناعية ،واليت تضم
أكرب مجمع متكامل لألملنيوم يف العامل .فعرب
نظامها الجديد الذي يساعد يف التعامل مع
ندرة املياه هناك ،قدمت معادن خيارها األمثل
للريادة.
التحدي :ندرة املياه
من ًاملألوف ًأن تتبع الرشكات الصناعية
نظاما تقليديا ملعالجة مياه الرصف الصحي
الستخدامها مرة أخرى يف مآرب شىت ،وهو
ما عمدت إليه رشكة معادن لألملنيوم عرب
مرشوعها لألملنيوم يف مدينة رأس الخري

الصناعية ،حني عملت عىل إنشائه عام 2010م
تمضنت ً
بتكلفة تقدر بنحو  40مليار لاير؛ إذ ً
خطة اإلنشاء والتشييد األصلية نظاما تقليديا
ذا كلفة عالية إلدارة املياه ومياه الرصف
الصحي.
إال أنه وبعد التشغيل الكامل للمرشوع،
الذي يعد أكرب مجمع متكامل لألملنيوم يف
كبرية
العامل ،وبروز حاجة عملياته إىل كميات
ً
من املياه تصل إىل  20ألف مرت مكعب يوميا
من املياه العذبة ،الستخدامها يف عمليات
التعدين ،وإعادة التدوير ،واملعالجة ،والصهر،
والصب ،والدرفلة واملرافق املساندة األخرى،
ً
فضال عن استخدامها كمياه رشب للعاملني

23
العدد األول | سبمترب ٢٠١٥

الذين يتجاوز عددهم  3000عامل ،مع شح
املياه يف هذا املناخ الصحراوي ،وارتفاع قميتها
املتوقع مع مرور األيام ،باإلضافة إىل أن
أقرب محطة ملعالجة مياه الرصف الصحي
تقع عىل ُبعد حوايل  150كم من مدينة رأس
الخري ،مما تطلب مد خطوط نقل ضخمة أو
استهالك الكثري من الوقت يف اعمتاد النقل عرب
الشاحنات.
ويقول املهندس عبدالعزيز الحربي ،رئيس
رشكة معادن لألملنيوم ،إن «الرشكة ّ
تقدر أن
املياه عنرص طبيعي أسايس يف اململكة ،وأن
حل مشكلة املياه يف هذه البالد يتطلب رأس
مال إضايف ،ومعدات ومفاهمي جديدة ،وتعاون

أكرب بني الرشكاء وأصحاب املصلحة ،وتقنيات
مبتكرة لتحقيق توقعات أفضل ،وذلك لتحقيق
استجابة ّ
فعالة إلحدى أكرث مشاكل البيئة
ً
إلحاحا».
كل هذه العوامل أثبتت بوضوح أن رشكة
معادن بحاجة إىل حل آخر ملواجهة تحديات
استهالك املياه ،يتجاوز املعالجة التقليدية للمياه
وإدارة مياه الرصف الصحي يف هذه الصناعة.
هنا جاء الجواب من مصدر مثري للدهشة:
الطبيعة نفسها.
الحل :الهندسة الطبيعية
فنظام معالجة مياه الرصف الصحي باستخدام

الهندسة الطبيعية ( )NEWTلالستفادة منها
من ًجديدً ،حقق ملدينة رأس الخري الصناعية
سبقا تاريخيا كأول مستخدم لهذه التقنية يف
اململكة.
وقد استندت تقنية الهندسة الطبيعية
عىل التعاون الوثيق بني الخرباء الفنيني يف
رشكة معادن لألملنيوم ونظرائهم يف رشكة
ألكوا ،حني قاموا بابتكار نظام عىل مساحة
 9هكتارات ملعالجة مياه الرصف الصحي
بالهندسة الطبيعية ،وذلك بتقليد العمليات
الفزييائية ،والكمييائية ،والبيولوجية لألرايض
الرطبة الطبيعية ،ونظم معالجة مياه الرصف
الصحي التقليدية البيولوجية.
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نجح هذا االبتكار يف
خفض الطلب عىل املياه
املحالة من املؤسسة
العامة لتحلية املياه
املالحة مبقدار  5آالف
مرت مكعب ( 1.3مليون
ً
جالون أمرييك) يوميا ،أي
انخفض استهالك املياه
بنسبة .%25

املياه املعالجة يعاد
استخدامها يف الري

وتتمضن عملية معالجة مياه الرصف الصحي
بالهندسة الطبيعية خطوات ثالث:
األوىل :إدخال مياه الرصف الصحي واملياه
العادمة الناتجة من عمليات الصهر والدرفلة
إىل نظام الهندسة الطبيعية إلزالة املواد الصلبة
والزيوت.
الثانية :مترير املياه عىل النباتاتً ،أو ما يمسى بـ
«األرض الرطبة» ملعالجتها هندسيا.
الثالثة :تعريض املياه لبقايا البوكسايت
لتنقيتها وتطهريها.
الرابعة :يعاد استخدام املياه يف املصفاة.
وتؤدي هذه الطريقة ذات اآللية املركزة
إىل مضاعفة العمليات الطبيعية املستخدمة
يف األرايض الرطبة التقليدية ،لتعقمي املياه
دون استخدام الكمياويات أو توليد روائح؛
حيث تعالج مياه الرصف الصحي من خالل
سلسلة من املراحل منخفضة الطاقةُ ،صمت
إلزالة امللوثات العضوية وغري العضوية املسببة
للرمض عن طريق مجموعة عمليات طبيعية،
وكمييائية ،وبيولوجية.
وينتج هذا النظام مياه ذات جودة من دون

نظام معالجة مياه الرصف الصحي بالهندسة الطبيعية

الخطوة  :1إزالة املواد الصلبة واملعالجة الالهوائية

الخطوة  :2مزيد من التنقية من خالل املصانع،
ً
هندسيا عرب تقنية “األرايض الرطبة”

مزايا
بيئية
انخفاض
استهالك املياه
بنسبة

%25
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إضافات كمييائية ،اليت ميكن إعادة تدويرها
الستخدامها يف املصفاة وغريها من العمليات،
أو ألغراض الري.
وكانت مياه الرصف الصحي يف املايض
ُ
تستزنف ببساطة يف البيئة املحيطة .لكن ,ومع
الهندسة الطبيعية ،فليس هناك حاجة لربامج
الرصف التوسعية ،وذلك بسبب عدم وجود ً
مياه رصف صحي ،باستثناء كمية صغرية جدا
من البقايا اليت تحتاج إىل معالجة أو إزالة.
عمليات
ويف هذا النظام الحديث؛ ُصمت
ً
ملعالجة تدفق مياه مقدارها  5000م 3يوميا،
تتمضن  1000م 3من مياه الرصف الصحي ،و1800
م 3من مياه عمليات مرحلة الصهر ،و 2200م3
من مياه عمليات الدرفلة.
ويستفاد من هذه املياه املعالجة يف املصفاة،
ً
وأيضا لري الحدائق ،إذ يعاد استخدام %94
من املياه املعالجة كمياه تعويضية يف عملية
التعدين ،و %6منها يف الري ،حيث تتوافق
جودة املياه املعالجة مع متطلبات جودة مياه
الري اليت حددتها الهيئة امللكية للجبيل وينبع.

نتائج فاقت التوقعات
وقد كان لتطبيق نظام معالجة مياه الرصف
الصحي بالهندسة الطبيعية وقع عميق وتأثري
إيجابي فاق توقعات الخرباء الفنيني؛ فقد نجح
هذا االبتكار يف خفض الطلب عىل املياه املحالة
من املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة مبقدار
آالف مرت مكعب ( 1.3مليون جالون أمرييك)
ً 5
يوميا ,أي انخفض استهالك املياه بنسبة ،%25
واختصار  6أشهر من العمل عىل إنشاء نظام
بييئ تقليدي ،وبالتايل؛ توفري  1000طن مرتي

مسكن
طبيعي جديد

للحياة
الربية

انخفاض
استهالك الطاقة
بنسبة

انعدام
الحاجة

للترصيف
إنتاج املياه من

دون أي
إضافات
كمييائية

الخطوة  :3التعقمي والتطهري من خالل مرشحات
(فلرت) وبقايا البوكسايت

الخطوة  :4إعادة استخدام املياه

%٥٠

إنتاج مياه
ذات

جودة
مناسبة

توفري

 1000طن
مرتي من الفوالذ
الالزم لألنابيب
والخزانات
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 6أشهر
من فرتة
اإلنشاء
والتشييد

توفري نحو
 19مليون لاير
من مصاريف
التشييد

مزايا
اقتصادية

توفري ً 26
مليون لاير سنويا
لرشاء املياه
العذبة

انخفاض
يف املصاريف
التشغيلية
مقداره 3.75
مليون ًلاير
سنويا

من الفوالذ كانت ستستخدم يف بناء لألنابيب
والخزانات ،فميا أدى خفض الطلب عىل مياه
التحلية إىل انخفض استهالك الطاقة بنسبة
.%50
ويف املحصلة النهائية ساهم هذا النظام يف
إنتاج مياه ذات جودة مناسبة ،تستخدم يف
عمليات األملنيوم والري ومواقع التشغيل،
وجود
دون الحاجة إىل نظام ترصيف ،لعدم
ً
مياه رصف صحي ،وخروج كميات قليلة جدا
من الرواسب اليت تتطلب معالجتها أو التخلص
منها.
كما ساهمت «الهندسة الطبيعية» يف توفري
نحو  19مليون لاير ( 5ماليني دوالر أمرييك)
من متطلبات رأس املال املخصصة للبناء ً
والتشييد ،وتوفري  26مليون لاير سنويا كانت

الخطوة األوىل
من معالجة مياه
الرصف الصحي يف
رأس الخري
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تنفق عىل رشاء املياه النظيفةً ،مع توقعات
بأن يحقق النظام الحديث خفضا يف تكاليف
التشغيل املسمترة مبقدار  3.75مليون لاير
ً
سنويا (مليون دوالر أمرييك).
ولعل أهم ما تحققه «الهندسة الطبيعية»
هو الفائدة الكبرية اليت تعود عىل الحياة الربية
كما أن األرايض الرطبة الصناعية ،اليت
املحليةً .
تعترب جزءا ال يتجزأ من هذا املرشوع ،هي اآلن
موطن للطيور املهاجرة واألنواع األخرى اليت
تبحث عن واحة خرضاء تسكنها.
كما أثبتت الفوائد االقتصادية والبيئية
الناجمة عن الهندسة
الطبيعية أن ما هو ً
ً
يكون جيدا
جيد بالنسبة للبيئة ميكن أيضا أن ً
للمزيانية ،وأن الحلول املستدامة حقا تفيد
الجميع.

جوائز وتقدير محيل ودويل
ً
عودا عىل بدء ،فاستحضار النتائج اليت حققتها
رشكة معادن لألملنيوم بعد تطبيق هذه
االسرتاتيجية الحديثة يف إدارة مياه الرصف
الصحي ،يؤكد أنها أفضل تقنية متوفرة يف
اململكة الستدامة املياه ،وأنها ستعود بالنفع
عىل الرشكة واملجمتع يف اآلن ذاته عىل املدى
الطويل.
ً
وفعال ،فقد حصل النظام املستخدم يف رأس
الخري عىل جائزة ألكوا العاملية املرموقة ،لكن
معادن تأمل أن تفعل أكرث من ذلك بكثري.
فهذا النظام ميثل نقلة نوعية يف اسرتاتيجية
إدارة مياه الرصف الصحي داخل اململكة ،وميكن
أن يمت دعمه من قبل الهيئات التنظميية البيئية
السعودية كأفضل تقنية ( )BATمتاحة ،ومن

شأنه أن يشجع مختلف املنشآت الصناعية،
وغريها من الرشكات عىل اعمتاده واستخدامه.
ويقول املهندس الحربي إن نظام معالجة
مياه الرصف الصحي بالهندسة الطبيعية املبتكر
الذي طبقته معادن لألملنيوم بربحه أكرب جائزة
عاملية متنحها رشكة ألكوا ،يربز الزتام الرشكة
بتطبيق مبدأ االستدامة يف مجال البيئة
واملجمتعات اليت تعمل فيها.
وأضاف« :معادن تفخر بإنجازها ،وتتطلع إىل
املزيد من اإلنجازات عىل هذا الصعيد لتحقيق
مستقبل أكرث صحة ،وأكرث استدامة ملجمتعنا،
ولكوكب األرض بوجه عام».
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ملسة إبداع

استخدام مياه
الرصف الصحي
ملعالجة صخور
الذهب
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تسعى معادن ألن
ً ً
تكون منوذجا حيا يف
استدامة املياه

ً
يف واحد من أكرث بالد العامل جفافا،
ال بد أن تعاين الصناعة من ندرة يف
املياه .لكن هنا ،وعىل مسافة 450
ً
كم تقريبا من مناجم الذهب ،يمت
تخزين مياه الرصف الصحي ملدينة
الطائف يف خزان مبصنع ملعالجة
املياه ..لتبدأ من هناك رحلة جديدة.
تقع مناجم الذهب التابعة لرشكة معادن يف
وسط اململكة ،يف منطقة يبلغ فيها معدل
هطول األمطار أقل من ً 1مس عىل مدار العام،
مع مياه جوفية شحيحة جدا ،فميا يتطلب
تعدين الذهب استخدام كميات هائلة من
املياه ،أكرث مما تستطيع أن توفره منطقة
مناجم الذهب يف صحراء املنطقة الوسطى.
ورغم أن هذه الحقيقة تبدو كأنها عقبة ال

إحدى مراحل مد
أنبوب املياه يف
باطن األرض

ّ
ميكن تجاوزها ،إال أن رشكة معادن وجدت
الحل الذي يوفر املياه اليت تحتاج إليها صناعة
الذهب ،إىل جانب حل مشكلة أخرى؛ وهي
املساعدة يف التخلص من مياه الرصف الصحي
ملدينة يزتايد سكانها باطراد ،واالستفادة من
هذه املياه بعد معالجتها.
يف سبمترب عام 2011م ،طرحت إدارة رشكة
معادن عىل رشكة املياه الوطنية فكرة خالقة،
تقوم عىل استخدام مياه الرصف الصحي
ملدينة الطائف يف عمليات التعدين ويف تطوير
ً
مناجم الذهب ،بدال من املياه املحالة باهظة
المثن .وبذلك يعود استخدام مياه الرصف
الصحي بالفائدة عىل رشكة معادن ،إىل جانب
حفاظه عىل االحتياطات االسرتاتيجية من املياه
الجوفية العذبة ،ويقلل من تأثري التخلص من
مياه الرصف الصحي عىل البيئة.
وإلنجاز هذه املهمةً ،عقدت رشكتا ً املياه
الوطنية ومعادن اتفاقا مدته  20عاما تزتود
خاللها مناجم رشكة معادن بـ  13ألف مرت
مكعب من مياه الرصف الصحي املعالجة
ً
يوميا ،وهو ما يكفي لتعبئة خمسة حمامات
سباحة من الحجم األولميبي ،وكانت الخطوة
التالية هي إيجاد طريقة لنقل املياه من مدينة
الطائف إىل منطقة تبعد  800كم (نحو  500ميل)
داخل الصحاري ،حيث مناجم الذهب .ويف يناير
وقعت رشكة معادن ورشكة مقاوالت
2012م،
ً
محلية اتفاقا ملد خط أنابيب طوله  450كم
لنقل مياه الرصف الصحي املعالجة من الطائف
إىل منجم الدويحي وأربعة مناجم أخرى،
بتكلفة تبلغ  464مليون لاير ،ويعترب هذا
األنبوب أطول خط أنابيب لنقل مياه الرصف
الصحي املعالجة يف العامل.

SR
خفض التكاليف
خفض التلوث
البييئ
والضوضايئ
رفع اإلنتاجية
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مزايا املرشوع

تشغيل
املقاولني
املحليني

خفض ازدحام
الطرقات

وظائف مبارشة
وغري مبارشة

ترشيد استهالك
املياه

منافع لألهايل
والسكان

تحرص الرشكة عىل
الحفاظ عىل مخزون املياه
الجوفية ،واملساهمة يف
املحافظة عىل البيئة من
خالل استخدام نواتج
الرصف الصحي

األنبوب الذي
ينقل مياه
الرصف املعالجة
الستخدامها يف
صناعة الذهب

أنبوب الطائف

الجالميد

الزبرية
البعيثة

الغزالة

الرياض
معادن
املركز الرئييس

الصخيربات
جبل سايد

بلغة

اآلمار
ّ
مرسة

مهد الذهب
السوق
الرجوم

منصورة

الطائف
الدويحي

الحجار

الدويحي
يقع منجم الدويحي يف منطقة
مكة املكرمة ،عىل ُبعد  125كم
جنوب رشق بلدة ظلم و  450كم
إىل رشيق مدينة جدة ،ويبعد 450
غرب مدينة الرياض.
كم جنوب ً
ويضم منجما ًللتعدين السطحي،
ويمشل موقعا لعمليات الطحن
وإنتاج الذهب.
وميتد املوقع عىل مساحة كيلو
منطقة
مرت مربع ،ويتألف من ً
رملية دائرية محاطة جزئيا
بعدد من ًالتالل اليت ترتفع
الحوض
نحو  50مرتا عن قاع
ً
املركزي بني  950و  970مرتا
فوق مستوى سطح البحر.
سيبدأ اإلنتاج التجاري يف منجم
الدويحي يف .2015

املناجم الحالية

املناجم املستقبلية

مراحل املرشوع
ّمت إنجازه
قيد اإلنجاز
املرحلة املستقبلية
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كان هذا الحل املبتكر املناسب للبيئة هو
األول من مجموعة كبرية من مرشوعات
استخدام مياه الرصف الصحي -اليت متت
معالجتها -يف األغراض الصناعية يف اململكة.
وعن هذا يقول املهندس خالد املديفر ،الرئيس
وكبري املديرين التنفيذيني لرشكة معادن« :إن
استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة هو
دليل عىل أن رشكة معادن ملزتمة بخفض
التأثريات البيئية إىل أدىن حد ممكن».
إن خطوط األنابيب ليست مجرد حل ًذيك
إلعادة استخدام املياه ،لكنها تعين أيضا
انخفاض عدد الصهاريج الضخمة اليت تسري عىل
الطرق الرسيعة ،وخفض االختناقات املرورية،
والتلوث ،والضوضاء ،وتكاليف النقل.
كما أن استخدام مياه الرصف الصحي
املعالجة إلنتاج الذهب يوفر مزايا اقتصادية
أخرى ،فخط األنابيب هذا سيؤدي إىل بدء
إنتاج منجم الدويحي هذا العام ،ومن املتوقع
أن يبلغ إنتاج املنجم  70ألف أونصة من الذهب
عام 2015م ،وهذا ميثل  %30من إجمايل إنتاج
الذهب يف رشكة معادن لهذا العام.
ليس هذا فحسب ،بل سيصل خط األنابيب
ً
أيضا إىل منجم السوق ،وسيسهل إمكانية
ً
التطوير مستقبال ملواقع ثالثة مناجم أخرى

ّ
ومرسة،
محمتلة وهي :الرجوم ومنصورة
وسيفيض افتتاح هذه املناجم إىل تطوير املدن
والقرى املحيطة بها ،وتوظيف القوى العاملة
املحلية؛ مما يعين توفري تعلمي أفضل للشباب
يف تلك املواقع النائية ،وزيادة كبرية يف فرص
العمل يف رشكة معادن ،ومن خالل عقودها
مع املوردين واملقاولني املحليني.
ويقول املهندس املديفر« :إن مرشوع خط
األنابيب يربز لنا أن االستمثار يف صناعة املعادن
سيؤدي إىل وجود بنية تحتية مستدامة،
ونتوقع يف معادن أن توفر املناجم الجديدة
حوايل  1000وظيفة مبارشة ،و  5600وظيفة
جديدة غري مبارشة ،من شأنها أن تعزز مداخيل
ً
املحلية بدرجة كبرية ،فضال
أرس املجمتعات ً
عن توفريها ًفرصا جديدة للتعلمي والتدريب،
وذلك تطبيقا ألهداف وسياسات خطة التمنية
العارشة ًاليت أقرتها الدولة.
تلك إذا كانت الفكرة ،فبجهود رشكة معادن
يف إيجاد حلول مستدامة وصديقة للبيئة
ملواجهة التحديات يف صناعة التعدين ،فإن املياه
اليت كانت ستضيع؛ ستجلب اآلن حياة جديدة
الصحراوية ولسكانها ،وباتت هذه
ً
لهذه املنطقة ً
املياه استمثارا ناجحا».

رشكاء النجاح
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برامج معادن
للرشاكة االجمتاعية
تحفز نساء طريف
للدخول يف عامل
األعمال
نجحت برامج معادن للرشاكة
االجمتاعية ،واليت طورتها للمساهمة
يف تعزيز منو مستدام للمجمتعات
املحلية اليت تقع بالقرب من
مشاريعها يف املناطق النائية،
يف تشجيع عدد من املواطنني
لالستفادة من مشاريع الرشكة،
واستغالل الفرص االستمثارية اليت
أتاحتها لدعم املوردين السعوديني
املحليني ،واليت تعطيهم األولوية
عىل غريهم من املنافسني
ملساعدتهم يف تأسيس مشاريعهم
ً
ودفعهم للنجاح ،ما شكل قصصا
ناجحة ملشاريع منت وساهمت يف
رخاء األفراد والبيئة واالقتصاد
واملجمتع.
ً
نرشة مناء رصدت عددا من هذه
القصص يف منطقة الحدود المشالية،
ً
وتحديدا يف محافظة طريف،
تعكس يف طياتها عمق العالقة بني
املجمتعات املحلية ورشكة معادن،
حيث تقف هذه املشاريع لتجسد
ً
ً
مثاال مرشفا لطموح حقق االمتياز.

طموح يتحقق بامتياز

البداية كانت مع السيدة (أم عبدالعزيز
الروييل) ،واليت دفعها الحماس الستغالل
هذه الفرص وأنشأت مؤسسة صغرية لتأجري
ً
الشاحنات يف ً محافظة ً طريف ،وخاضت مجاال
ً
صعبا ومرهقا ،محفوفا باملخاطر املادية ،لتتذوق
طعم النجاح يف نهاية املطاف.
فالبيئة االجمتاعية يف تلك املحافظة ،كما يف
كل املحافظات الصغرية ،ال تشجع عمل املرأة
خارج مزنلها ،ورغم ذلك؛ خاضت (أم عبدالعزيز)
غمار عامل ًالتجارة ،واستطاعت كرس هذا الحاجز،
لتجين مثارا كثرية لقاء جهودها عىل مدى
سنوات أربع.
ٍ
وتبدو أم عبدالعزيز الروييل امرأة ذات
بصرية؛ فحيمنا افتتحت معادن ورش بناء أحد
مصانع مدينة وعد المشال للصناعات التعدينية،
قرب مدينة طريف ،رأت أن هذا املصنع يشكل

مرشوع مدينة وعد
المشال الصناعية
يؤمن عقود عمل
محلية

”لقد مسعت الكثري
عن مرشوع مدينة وعد
المشال ،ورغبت يف أن
أشارك يف بنائها”.
أم عبد العزيز الروييل
33
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مدينة طريف

فرصة جيدة للعمل.
وتقول يف هذا الصدد “أنا فخورة بدوري يف
تجسيد هدية امللك ملواطين المشال عىل أرض
الواقع ،فقد مسعت الكثري عن مرشوع مدينة
وعد المشال ،ورغبت يف أن أشارك يف بنائها”.
بقي هذا الدافع الطموح لفرتة طويلة يف
ذهن (أم عبدالعزيز) ،ورغم الصعوبات اليت
تواجه سيدة األعمال السعودية يف بداية
الطريق الزدهار أعمالها ،قررت االستفادة من
هذه الفرصة .وتعرتف“ :بفضل هللا مث زوجي
الذي شجعين ،قررت دخول عامل التجارة”.
وبالفعل؛ مبساعدة زوجها ومساندته،
ابتاعت اثنتني من الشاحنات الثقيلة ،وقامت
معادن الستخدامهما يف
بتأجريهما لرشكة
ً
عملياتها ،ورمبا كان الفتا أن هذا االستمثار
فبعد أربع سنوات من
أعطى مثاره برسعةً ،
العمل ،در املرشوع أرباحا بلغت نحو مليون لاير
سعودي.

إن الفرص اإلستمثارية
املتاحة شكلت
ً
قصصا ناجحة ملشاريع
منت وساهمت يف
رخاء األفراد والبيئة
واالقتصاد واملجمتع.

مجمس يرحب
ّ
بالزوار

البداية من صندوق السيارة
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”إن اإلنسان بطبيعته
يخىش املجهول ،لكن
دون املغامرة لن تعرف
طعم النجاح”.
”ج”

عصامية ناجحة

أما قصة النجاح الثانية فهي للشابة اليت طلبت أن نرمز المسها بـ ً(ج)،
واليت ولدت يف محافظة طريف عام 1988م ألب فقري عمل نجارا يف
مكون من ًغرفتني اثنتني فقط،
بيت العائلة
ً
صناعة الخشبً ،وكان ً
وكان والدها رجال عصاميا ،مل يتلق قسطا كافيا من التعلمي ،لكنه علم
نفسه بنفسه ،واستطاع أن يلحق ابنته الوحيدة ج .يف مدارس التعلمي
الرمسي.
رمبا كان هذا الدافع األسايس لها يك تستمثر املال الذي كسبته جراء
بيع ورشة والدها ،وتقرتض املزيد فوقه ،لتفتتح مرشوعها التجاري
الخاص ،بقالة صغرية عىل جانبي الطريق ،بالقرب من مدينة وعد
عامني.
المشال للصناعات التعدينية قبل
ً
ً
يف هذا املرشوع الصغري ،وظفت شابا سعوديا من أبناء املحافظة يف
بداية األمر ،كان املحل مخصص لبيع املنتجات األساسية واملرشوبات
ً
سواء من املقاولني أو
وبعض املأكوالت الخفيفة لزوار “وعد المشال”،
املتعاقدين ،أو حىت زوار محافظة طريف.
ً
بعام ونيف ،تقول ج .إن استمثارها الصغري كان ناجحا ،والىق
بعدها ً
ً
قبوال ورواجا ،وكان له األثر الواضح يف اإلنفاق عىل األرسة وتحسني
أحوالها املعيشية ،وبرسعة؛ ساهمت عوائد االستمثار يف هذا املحل
حىت أن هذا االستمثار وحده كان يدر عليها
الصغري يف سداد القرضً ،
أكرث من  15ألف لاير شهريا يف أوقات الذروة ،كما تطلق عليها.
ومن استمثار آلخر ،توسع عمل ج ،.وأصبحت متلك سوبر ماركت كبري
يعمل فيه أربعة شبان ،ألحقته مبحطة لتعبئة الوقود ،بالقرب من مدينة
وعد المشال.
وتروي ج ،.تلك الشابة العصامية أن استمثارها كان ذا أهداف ثالثة،
والثاين هو توفري فرص عمل للشباب
األول هو اإلنفاق عىل أرستهاً ُ ،
السعودي من أبناء محافظتها ،وبعدا آخر اقتصادي ،هو توفري احتياجات
زوار محافظة طريف ،واحتياجات بناة هذا الرصح العمالق (وعد المشال)،
مضيفة أن “اإلنسان بطبيعته يخىش املجهول ،لكن دون املغامرة لن
تعرف طعم النجاح؛ فالفكرة املناسبة مع التخطيط والتنفيذ املتقن
ستؤيت مثارها ولو بعد حني”.

أما بطلة قصتنا الثالثة فهي لسيدة آثرت
أن نرمز لها بحرف (م) ،من مواليد العام
1985م يف محافظة طريف ،لوالد تويف
قبل أن تبلغ الثامنة من عرمها ،وهي االبنة
اضطرت
األصغر لثالثة سبقوها من اإلخوةً ،
لهجران مقاعد الدراسة وعرمها  15عاما،
لخدمة والدتها اليت تعاين من مرض عضال.
تقول م .عن حياتها أنها كانت مليئة
باألحداث ،إذ كانت تحلم بأن تكمل
دراستها الجامعية ،إال أن ُبعد الجامعات عن
طريف ،وضيق ذات اليد ،حاال دون ذلك.
وحني أعلن مجلس الوزراء عن تأسيس
مدينة وعد المشال للصناعات التعدينية،
تقول م“ .برز سؤال يف ذهين :كيف
املرشوع الضخم وأؤسس
هذا ً
أستفيد ً من ً
مال؟”.
مرشوعا تجاريا ناجحا بدون رأس ً
سؤال وجيه بات يؤرق م .شهورا
ً
وأياما ،حىت خطرت يف بالها فكرة ذكية،
وهي االستفادة من صندوق سيارة النقل
الصغرية اليت ميلكها أخيها الذي يكربها
بعام ،فهي متعطلة منذ مثانية أشهر ،تقف
أمام املزنل دون فائدة تذكر ،سوى للطيور،
اليت تقف عىل مقدمتها.
حينها شاطرت أخيها الفكرة يف أن
تقرتض بعض املال إلصالح السيارة ،مث
مساعدة املقاولني والرشكات املتعاقدة مع
رشكة معادن يف نقل مواد البناء إلنشاء
املدينة التعدينية ،أو حىت تقدمي خدمات
رشاء الحاجيات واملواد الرضورية من القرى
واملحافظات املجاورة ،وهو ما مت.
منذ
(أخيها)
اسمترت فكرة م .ورشيكها
ً
عام ًوثالثة أشهر وحىت اليوم ،ودرت ربحا
وفريا عليهما ،حىت أنه استطاع إكمال نصف
دينه والزواج من إحدى قريباته ،بفضل هللا،
مث هدية امللك الراحل ألهل المشال.

بإمكانك استخدام زجاجة فارغة ،وماء ،مث أضف
سائل التبييض (امأل الغطاء عدة مرات) يك
ً
تصنع مصباحا يعمل بالطاقة المشسية .ال داعي
الستخدام الكهرباء مع هذا املصباح الذي قوته 55
وات.
للزميد من املعلومات:
http://www.instructables.com/id/How-to/build-a-SOLAR-BOTTLE-BULB/fashion
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أشعلها

الجديد يف عامل
االستدامة
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تدفق منخفض

يؤدي تركيب جهاز اإلشباع بالهواء يف حوض
مزنلك أو صنبور االستحمام إىل خفض استهالك
ً
املاء مبقدار  %50تقريبا دون خفض ضغط الهواء،
وهذه األجهزة رخيصة المثن ،يمت تركيبها بسهولة،
بل قد تكون موجودة لديك بالفعل.
الكتشاف ذلك ،ضع وعاء حجمه نصف جالون
أسفل صنبور االستحمام املفتوح مبارشة،
واحسب الوقت املستغرق لتعبئة الوعاء بالكامل.
إذا امتأل يف أقل من  12ثانية ،فيجب عليك
تركيب جهاز اإلشباع بالهواء.

بدأت اللعبة

تطبيق جديد امسه “جرين بوكيت”
يتحدى املستخدم ملراقبة استخدامه
للطاقة ،وتنافسه مع أصدقائه
وعائلته حول أدىن استهالك.
للزميد من املعلومات:
www.greenpoket.de

