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  بداء �ه�مالٕ  ودويل مف�وحوطين ٕا�الن  
2023/      002رمق        

)02مر&لتني (مسار �ىل   
املوضوع: البحث عن رش اكء من E ٔ6ل " ٕاBشاء عن طریق الرشاكة، رش كة ذات 6ٔسهم، خمتصة، هبدف تطو(ر 

ت واسرتEاع ومعاجلة اخلاما ،اجلزا[ر –يف ترياك و6ٔمسامسا بوالیة �ني قزام  تواEدةامل  مTامج اRهبواسPتغالل 
" اRهب املعدين  

 c&وىلاملرeٔرتحشاتلتقدمي ال ا�الن :ا  
ن عن طلب ٕالبداء سابق ٕال�ال ،رتحشاتالدعوى لتقدمي  ، عن6ٔ مTال ش ذ  - مTامج اجلزا[راnمع الصناعي املنجمي یعلن 

 ذات 6ٔسهم ةٕاBشاء رشكEل 6ٔ من من E6ٔل انتقاء مرحشني �ىل اسPتعداد لtخول يف رشاكة مع مجمع مTامج اجلزا[ر  ،�ه�م
ومعاجلة  ،اجلزا[ر –يف ترياك و6ٔمسامسا بوالیة �ني قزام  تواEدةامل  مTامج اRهبتطو(ر واسPتغالل هبدف  خمتصة،

املعدين.اخلامات واسرتEاع اRهب   
 �ربة �بتة يف متت~ واليتا|تصة يف جمال اسPتغالل مTامج اRهب ومعاجلته،  والهیئاتxلرشاكت  موEه ابداء �ه�مطلب 

    .وم�ش�ٔت مماثcومشاریع ذات الطبیعة من Tامج م اسPتغالل  واليت سPبق لهاهذا اnال 
 و املنامج، اقةرش هذا إال�الن يف Bرشة مTاقصات قطاع الطبعد B  ،یوما 30 يف E6ٔل 6ٔقصاه ،ٕالرسالالرشاكت املهمتة مدعوة 
ه یتضمن �ىل وE رشاكت)جتمع  (يف &ا� اليت �شلك التجمعو الرشاكت 6ٔ لرشكة عن ابعرض موجز طلب �رحش مصحوب 

ص املسامهة، اخلربة يف اسPتغالل مTامج اRهب، احلضور �ىل املسPتوى ا�ويل  من ش�ٔهنا اليت  و تقدمي مجیع املعلوماتاخلصو
  : �ىل الربید إاللكرتوين التايل و ذ� قدراهتم و اسهاماهتم احملمتc، �انت� 

ami-or@groupemanal.dz 
  .اجلزا[ر – سامين ح�درة شارع الطاهر 07 مجمع مTامج اجلزا[ر مTال ش ذ 6ٔ، :التايل العنوان اىل الرسیع الربید �رب 6ٔو

  .رشكته6ٔو µمس  هينامل  كرتوينه �لعنوان ³ریددید حتیتعني �ىل مقدم الطلب      
   nal.dzdg@groupemaالربید إاللكرتوين: �ىل  مع مTامج اجلزا[راملد(ریة العامة nطلبات التوضیح اىل توEه      

مسار �خ�یار،  املشاركة يف اليت مت انتقاؤها منالرشاكت  فقط س·متكن �نتقاء املسPبق من طرف مجمع مTامج اجلزا[ر،بعد 
الرسیة. ، بعد التوق�ع �ىل مذ¾رة�ه�م طلب ابداء ملف إال�الن عنوس·�لقى   
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 c&ن مت انتقاؤمه ا�الن الثانیة:املر)Rلمرتحشني اx  
طلب  �الن عناالٕ لف اR(ن مت انتقاؤمه م حشنيرت لمفقط x  امج اجلزا[رمجمع مT رسل( حشني،ملفات املرت حفص بعد  - 1

 ابداء �ه�م.
  الوضعیة اجلغراف�ة:  - 2

لكم جTوب غرب مترناست. �430ىل بعد یقع حمیط رخصة �سPتغالل املنجمي   
  �م�یاز: - 3

هك�ار. 140 800تقدر مسا&ة �م�یاز ب :  
اجلیولوج�ا:  -3  
  مTجم امسامسا: 3-1

 وط الكروا�زیظهر �ىل اجلزء املركزي من مقلع فلفc مTطقة من املیلونÍت و�لرتام�لونÍت، ویتÌللها العدید من خط
�هيا العدید من مTاطق ال�س الكروا�ز احلامc لÕهب (زف)، ) حنو الغرب. °80-60العدسPیة، �خنفاض العمودي (

 70ثل )   من املنجم مي 11و 10، 9، 8، 7وEدت بواسطة التنق�ب. القطاع اeٔسايس (ز ف  10مهنا اكنت خTادق و 18
  µملئة من املوارد اجلیولوج�ة املعروفة.

من غرام/طن  34.7 رتكزيبرت، م -440) هو اeٔمه، مت �سجیل BسPبة من اRهب املعدين �ىل معق 9القطاع (ز ف
  .مرت 1.13درة اRهب بق

  مرت åدًرا.  1مرت ٕاىل  0,5-0,2من  طوطاخل كمسیصل طول اخلطوط لعدة مßات من اeٔم�ار. یرتاوح 
  .طنرام/غ 20-10رام/طن، مبتوسط غ 200ام/طن ٕاىل 6ٔكرث من غر  0.1من مسPتوçت اRهب يف الكوار�ز تلف خت 
  مTجم ترياك:  3-2

ن ثالثة مهنا قد �كون ذات 6ٔمهیة اق�صادیة. ويه تت�ٔلف م 16، الكوار�زخطوط �ىل العرشات من نجم هذا امل  حيتوي
  .، ب و ج6ٔ جماالت: 

و الغواصة هاخلطوط امس عرش). �جتاه لبعض عرش واخل الثاين، الثالث، الرابع ف،(اخلطوط �ىل 6ٔمه  اnال ب حيتوي
-درEة  µ30ل�سPبة لòٓخر(ن، (كون �جتاه  لغرب؛ادرEة) ٕاىل  90-درEة  75( معوديدرEة)، مع اخنفاض  15ٕاىل  0(

  .مرت 1ٕاىل 6ٔكرث من  0,8-0,4من اخلطوط لف مسك خيتدرEة.  70-درEة  45، مع اخنفاض درEة شامالً  45
  املوارد املنجمیة: 3-3

حساهبا وتصنیفها يف �ام ) مت  (filons II ; III ; XIV et XV ) وترياك9-8املوارد املعدنیة xلخطوط اeٔساسPیة eٔمسامسا (
2005 x سرتايل. لوفقًاeٔرمز ا  

  يه كام یيل: 2018دõسمرب  31اىلاملوارد املتبق�ة 
 

ابداء �ه�م من:  إال�الن عن طلبیتكون ملف   
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املرحش:رشوط ومراجع  –ا   
   ٔ6لوج�ا ودرایة م÷بتة يف جمال هن (كون �یTامج �كTتغالل مPهب  تطو(ر واسRومعاجلة اخلامات و6ٔیضا يف جمال ا 
 هب املعدينRاع اEواسرت. 
  ٔ6 شاط ن (كون &ارضا يف جمالB.هب املعدينRتخراج اPهب واسRامج اTتغالل مPاس 
  ù بقPتغالل سPامج اسTهبمRا.  
  ٔ6 اكف�ةûلم ن (كون �یه املوارد املالیة اx بةPرشوع.املناس  

�خ�صاصات:  -ب  
  یة يفTتغالل البحث  التطو(ر،جيب �ىل املرتحش تقدمي مقاربة تقPتغالل مع حتدید  ةرخصيف حمیط و�سPس�
اعطاؤه xلعملیات املذ¾ورة. مسامسا. جيب �لیة حتدید التعبري اRي ینوي T ٔ6امج ترياك و م واسPتغالل املنهتýة لتطو(ر طریقة ال

. الربåمج جيب عزتم تنف�ذها يف حمیط رخصة �سPتغاللاRي ی كشافالبحت و�سPت  6ٔشغال جيب �لیة اقرتاح ³رåمج
  احلفر و�ريها ...) اجلیولوج�ة،الكميیاء  ج�وفزيçء، (ج�ولوج�ا،�شغال حسب نوع  ان (كون حمدد6ٔ 
 ربة املهنیةنقل اخل،  
  توظیف و��منیة املوارد ال �Pاحمللیة ال  كو(ن�رشیة الس cیات ال·شغیل وصیانة معدات إالنتاج.ید العامTىل تق� 
  شاء مركزBهب ومعاجلته. نيف ��كو(ن اRامج اTتغالل مPاس 
  شاء مك�ب دراسات خمصصBا xهيب املنجمي ل�شاطRا. 
  لمنطقة التمنیة �ج�عیة  واملشاركة يفاملسامهةx ةواطنمرشكة بصفهتا. 

xلرشاكة: اخلصائص التقTیة xلمنامج املقرت&ة  
  

  اnموع  املفرتضة  احملددة  الق�اس  املوارد املتبق�ة

  ب (كغ)  الوزن (غ/ط)  طن (ك/ط)  ب (كغ)  الوزن (غ/ط)  طن (ك/ط)  ب (كغ)  الوزن (غ/ط)  طن (ك/ط)  (كغ) ب  (غ/ط)الوزن   (ك/ط)طن   املنجم

  14776  7,83  1887  6308  6,19  1019  7799  9,61  812  669 11,82  57  امسامسا

  9435  15,83  613  2756  12,44  222  5464  16,58  329  1216  19,47  62  ترياك

  24211  9,68  2501  9064  7,31  1241  13263  11,62  1141  1884  15,83  119  اnموع

  
ق�صادیة معمتدة �ى البنوك.ا-یعمل مجمع مTامج اجلزا[ر 6ٔنه ميت~ دراسات Eدوى تقTو  

 
 

 


