حقائق غينيا ألومينا
كوربوريشن

األهمية
تدير شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم مصاهر األلمنيوم
في أبوظبي ودبي ،وتنتج طن ًا واحد ًا من بني كل  25طن من
األلمنيوم المنتج حول العالم.
توسعت شركة
بعد ُمضي أربعة عقود في صهر األلمنيوم،
ّ
اإلمارات العالمية لأللمنيوم في سلسلة القيمة ضمن قطاع
األلمنيوم من خالل إنشاء مشروع مصفاة األلومينا في أبوظبي
ومشروع استخراج البوكسيت “غينيا ألومينا كوربوريشن” في
غرب أفريقيا.
والبوكسيت هو المادة الخام الذي يستخرج منه األلمنيوم،
إذ يتم تحوي�ل خام البوكسيت إلى األلومينا ،التي تعترب المادة
األولية المستخدمة في مصاهر األلمنيوم
ترى شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم بأن مشروع غينيا ألومينا
كوربوريشن يستحدث مصدر ًا جديد ًا لإليرادات ويساعد على ت�أمني
الموارد الطبيعية التي يحتاجها قطاع صناعة األلمنيوم في
دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة.
ُيعد مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن أحد أكرب االست�ثمارات في
مجال التعدين في غينيا خالل العقود األربعة الماضية .حيث بلغ
إجمالي اإلست�ثمار حوالي  1.4مليار دوالر.

أكرث من نصف أموال المشروع ُقدمت من خالل قرض يبلغ قيمته
 750مليون دوالر الذي تم تمويله من قبل مؤسسات تموي�ل
المشاريع التنموية ووكاالت اعتماد التصدير وبنوك تجارية
دولية .ويعد أكرب تموي�ل لمشروع تنموي في غينيا على
اإلطالق.
من المتوقع أن يرفد مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن إجمالي
الناتج المحلي لجمهورية غينيا بمبلغ  700مليون دوالر كل عام
بشكل مباشر وغري مباشر ،وهو ما يمثل زيادة بنسبة  5.5بالمئة
على االقتصاد الوطني.
است�ثمر المشروع مبلغ  14مليون دوالر إلى اآلن في مشاريع
اجتماعية وبيئية في المجتمعات المجاورة.
كما يوفر  1000وظيفة دائمة في الموقع ،كما بلغ تعداد
القوى العاملة في ذروة أعمال البناء  4650عامالً.

النطاق

العمليات

المسؤولية

من المتوقع أن ُينتج مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن  12مليون
طن من خام البوكسيت في كل عام بمجرد الوصول إلى أعلى
ويعادل هذا الرقم حجم اثنني من أكرب
مستوى للقدرة اإلنتاجيةُ .
األهرامات في الجيزة بمصر.

خلق مشروع شركة غينيا ألومينا كوربوريشن أكرث من 1000
وظيفة دائمة.

است�ثمر مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن مبلغ  14مليون دوالر
حتى اآلن في مشاريع مجتمعية وبيئية في المناطق المجاورة.

واست�ثمرت الشركة أكرث من  1.3مليون دوالر في برنامج GAC
 ،Skillsوهو برنامج لتطوي�ر الغيني�ي ذوي اإلمكانات العالية
المؤهلني لشغل وظائف ثابتة في الشركة.

وتشمل مساهماتنا ما يلي:
•

بناء  12مدرسة يرتادها اآلن  5,600طفل.

•

إنشاء ثمان مراكز صحية.

•

إدارة حمالت التوعية الصحية التي شملت أكرث من 90,000
شخص ،بما في ذلك التوعية بشأن األوبئة الخطرية مثل
المالريا وفريوس نقص المناعة البشرية (األيدز).

•

است�ثمار  3مالي�ي دوالر في تطوي�ر مهارات  150فرد ًا في
مجال استخراج المعادن ،بما في ذلك تخصصات الهندسة
الميكانيكية والهندسة الكهربائية وصيانة المناجم وأعمال
اللحام ،وذلك بهدف تعزي�ز إمكانية توظيفهم في هذا
المجال.

•

تدريب أكرث من  1000شخص في مركز بوكي المهني
وعمال مراجل وفنيي ميكانيك،
ليصبحوا ُعمال بناء طابوق ُ
مما ُيكسبهم المهارات التي ت�تيح لهم بدء أعمالهم
الخاصة.

شكلت نسبة القوى العاملة الغينية في أعمال البناء  85%في
ذروة أعمال البناء 67% ،منهم كانوا من منطقة بوكي ،و17%
كانوا من المجتمعات المجاورة.

•

إطالق برنامج لمحو أمية لكبار السن يستهدف  1500شخص.

•

حماية  1000هكتار من األراضي من فيضانات المياه المالحة،
ومساعدة المزارعني المحلي�ي على زيادة إنتاجهم من األرز
بنسبة  430بالمئة.

السالمة هي األولوية الكربى في المشروع؛ حيث حيث احتضن
الموقع أكرث من  41,000دورة تدري�بية حول معاي�ي السالمة.

•

ري تعمل بالطاقة الشمسية
توفري  600جهاز ضخ وأنظمة ّ
للمجتمعات القري�بة والتي غريت مكان إقامتها.

•

زراعة أكرث من  3000شجرة فواكه.

يشتمل مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن على منجم وأعمال
البنى التحتية للسكك الحديدية (بعضها مشرتك مع مشغلني
حالي�ي للسكك الحديدية) ومنشآت ومرافق ونقاط عبور .وهناك
موقعني رئيسي�ي للبناء يبعدان عن بعضهما البعض حوالي 90
كيلومرت.
ويغطي امتياز استخراج المعادن الممنوح لمشروع غينيا ألومينا
كوربوريشن مساحة  690.2كيلو مرت مربع ،وهي مساحة تعادل
مساحة مدينة مانهاتن بـ  12مرة.
المراد تطوي�ره حتى عام ،2040
أما فيما يتعلق بجزء االمتياز ُ
سيشمل امتياز استخراج المعادن الممنوح لمشروع غينيا ألومينا
كوربوريشن على  400مليون طن تقري�ب ًا من خام البوكسيت.

يتواجد مخزون خام البوكسيت عالي الجودة بالقرب من ظهر
التالل المسطحة ضمن منطقة االمتياز الممنوحة لمشروع غينيا
ألومينا كوربوريشن .وسيتم استخراج البوكسيت تدري�جي ًا وإعادة
ت�أهيل هذه التالل.

البناء
استغرقت أعمال البناء في مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن
 30.3مليون ساعة عمل ،أي ما ُيعادل عمل فرد واحد لمدة
 17,240عام وهو ما يعادل مرة ونصف عدد ساعات العمل التي
استغرقت في بناء برج خليفة في دبي.

ال لزراعة النباتات
طور مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن مشت ً
ّ
إلعادة ت�أهيل مناطق استخراج المعادن ،حيث ر ّكز على أنواع
النباتات المهددة باالنقراض وكذلك النباتات النافعة للحيوانات
الربية .ومن المتوقع أن ُينتج المشتل مليون نبتة سنوي ًا مؤمن ًا
بذلك الوظائف ألفراد المجتمع المحلي.

بلغ تعداد القوى العاملة في ذروة أعمال البناء  4650عامالً.

بلغ معدل حوادث السالمة التي تم تسجيلها خالل البناء أقل
من الثلث حسب معاي�ي السالمة العالمية لحوادث التعدين ،
واست�كلمت أعمال البناء دون أي وفيات.

Aluminium value chain

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رﻓﺪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ

 700ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ

ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ
إﻧﺘﺎج اﻷﻧﻮد

نشاطات شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم

ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺣﻮاﻟﻲ

 1.4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

إﻧﺘﺎج  12ﻣﻠﻴﻮن

أوﺟﺪ اﻟﻤﺸﺮوع
َ

ﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﺎم اﻟﺒﻮﻛﺴﻴﺖ

1000

ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة

وﻇﻴﻔﺔ داﺋﻤﺔ.

أول ﻣﺸﺮوع

وﻓﺮ اﻟﻤﺸﺮوع

ﺗﻄﻠﻘﻪ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻸﻟﻤﻨﻴﻮم ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﺎدن،
اﻟﺬي وﺳﻊ ﻧﻄﺎق أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ
إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم.

4,650

وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺸﻴªﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء

تعدين ونقل خام البوكسيت
1
ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺸﺮوع ﻏﻴﻨﻴﺎ أﻟﻮﻣﻴﻨﺎ ﻛﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار  24ﺳﺎﻋﺔ ﻃﻮال أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع.

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎر

اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﺎدن

اﻟﻜﺴﺎرة

1

ﺗﻨﻔﺬ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻜﺴﲑ واﻟﺘﺤﻤﻴﻞ واﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﻘﺎوﻟﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ.
ﺗﺒﻠﻎ ﻗﺪرة اﻟﻜﺴﺎرة  2500ﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ.

2
ﻟﺠﺮ ﻛﻞ ﻗﻄﺎر.
ﺛﻼث
ﺨﺼﺺ
ﺗ
ُ
ﻗﺎﻃﺮات ﺳﺤﺐ ﻣﺨﺼﺼﺔ ّ
90km railway trip
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻛﻞ ﻗﻄﺎر ﻣﻦ  120ﻋﺮﺑﺔ وﻳﻤﻜﻨﻪ ﻧﻘﻞ 10,200
ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎم ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل وزن ﺑﺮج إﻳﻔﻞ.
ﺗﺴﺘﻐﺮق رﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻌﲔ ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ًا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺠﻢ إﻟﻰ
اﻟﻤﻴﻨﺎء ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت.

2

رﺣﻠﺔ  90ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ًا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ

راﻓﻌﺔ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ "اﻟﺒﺎرﺟﺔ"

آﻟﺔ اﻟﻘﻼب اﻟﻀﺨﻤﺔ

ﻣﻌﺪات اﻟﺮص واﻻﺳﱰداد

3
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ آﻟﺔ اﻟﻘﻼب اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻋﺮﺑﺘﲔ ﻣﻦ
ﻋﺮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎر ﻛﻞ  90ﺛﺎﻧﻴﺔ.
ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻷﻣﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺣﻤﻮﻟﺔ
ﻗﻄﺎر ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ  120ﻋﺮﺑﺔ.
ﺗﻌﺘﱪ اﻵﻟﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑـStracker
 Reclaimerﻣﻦ أﻛﱪ ِﻗﻄﻊ ﻣﻌﺪات اﻟﺮص واﻻﺳﱰداد
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻏﻴﻨﻴﺎ أﻟﻮﻣﻴﻨﺎ ﻛﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ .ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮل
اﻵﻟﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ  125ﻣﱰ ًا ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ أﻃﻮل ﻣﻦ
Transshipment offshore
ﻣﻠﻌﺐ ﻛﺮة ﻗﺪم ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ  25ﻣﱰ ًا.

4

اﻟﺤﺰام اﻟﻨﺎﻗﻞ  6,002ﻣﱰ

3

رﺣﻠﺔ  37ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ًا ﻋﱪ راﻓﻌﺔ
”اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ“ اﻟﺒﺎرﺟﺔ

اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﺤﺮي

اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎﺑﺮ

ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎﺳﻤﺎر اﺳﺘﻴﻌﺎب  460,000ﻃﻦ
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ.
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﻏﻴﻨﻴﺎ أﻟﻮﻣﻴﻨﺎ ﻛﻮرﺑﻮروﻳﺸﻦ ﺣﺰاﻣ ًﺎ
ﻧﺎﻗﻼً ﺑﻄﻮل ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  6,000ﻣﱰ.

4
ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮل اﻟﺮﺻﻴﻒ اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻤﺸﺮوع ﻏﻴﻨﻴﺎ أﻟﻮﻣﻴﻨﺎ ﻛﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ
 1.5ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ.

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎﺑﺮ راﻓﻌﺘﲔ ﺑﺨﻄﺎﻓﺎت اﻟﺪﻟﻮ اﻟﻤﺤﺎري ،ﺣﻴﺚ
ُوﺿﻌﺖ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.

ُﻧﺼﺒﺖ راﻓﻌﺔ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ”اﻟﺒﺎرﺟﺔ“ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺻﻴﻒ اﻟﺒﺤﺮي
وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻳﻀﺎﻫﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻃﻮاﺑﻖ وﺗâﺘﻤﻴﺰ
ﺑﻘﺪرة اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  3,700ﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ .ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻷﻣﺮ أﻗﻞ
ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ واﺣﺪة ذاﺗﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺳﻌﺘﻬﺎ
 13,000ﻃﻦ.

ﺣﺠﻢ ﺳﻔﻴﻨﺔ  Capesizeﻳﻌﺎدل ﺣﺠﻢ ﻣﻠﻌﺐ ﻛﺮة ﻗﺪم ﺑﻤﺮﺗﲔ وﻧﺼﻒ،
وﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻬﺎ  360ﻣﱰ.

ﻳﺒﻌﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻣﺴﺎﻓﺔ  37ﻛﻴﻠﻮ ﻣﱰ داﺧﻞ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻲ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع .Capesize

ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ  Capesizeﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻤﻮﻟﺔ  15راﻓﻌﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ )ﺑﺎرﺟﺔ(
وﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم.

