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  طلب ٕابداء �ه�م مف�وح وطين و دويلإال�الن عن  

  2023/        001رمق    

)02مر*لتني (مسار �ىل   

املوضوع : البحث عن رش اكء من D ٔ7ل " ٕاAشاء عن طریق الرشاكة، رش كة ذات 7ٔسهم، خمتصة، هبدف 
" و الشط املتواDدة ٕ]قلمي والیة سكXكدة فلفTUمثني مRامج الرPام بتطوMر و   

 

 U*̂ٔوىلاملر رتحشات: دعوى �امة لتقدمي ال ا  

ق ٕال�الن عن طلب رتحشات سابالدعوى لتقدمي  ، عن7ٔ مRال ش ذ  - مRامج اجلزاkراjمع الصناعي املنجمي یعلن 
ٕاAشاء Dل 7ٔ  منمن D7ٔل انتقاء مرحشني �ىل اسuتعداد لtخول يف رشاكة مع مجمع مRامج اجلزاkر  ٕالبداء �ه�م

.الیة سكXكدةTمثني مقالع الرPام بفلیفU والشط املتواDدة ٕ]قلمي وو تطوMر هبدف  ذات 7ٔسهمن خمتصة، رشكة  

 Pربة �بتة يف متت� واليت رPام،القالع ا~تصة يف جمال اسuتغالل م والهیئاتzلرشاكت  موDه ابداء �ه�مطلب 
    مماثU. و م�ش�ٔت ومشاریعذات الطبیعة من Rامج م اسuتغالل لها  وسuبقهذا اjال 

صفقات قطیوما بعد Aرش هذا إال�الن يف  )30( يف D7ٔل 7ٔقصاه الرشاكت املهمتة مدعوة ٕالرسال اع الطاقة و Aرشة 
 ت)رشاكجتمع  (يف *ا� اليت �شلك التجمعو الرشاكت 7ٔ لرشكة عن ابعرض موجز طلب Tرحش مصحوب املنامج 

ص املسامهة، اخلربة يف اسuتغالل م و تقدمي  ، احلضور �ىل املسuتوى ا�ويلرPامالقالع یتضمن �ىل وDه اخلصو
: لتايل�ىل الربید إاللكرتوين ا قدراهتم و اسهاماهتم احملمتX ،Uانت� من ش�ٔهنا مجیع املعلومات اليت   

ami-marbre@groupemanal.dz  

 –سامين حXدرة  شارع  الطاهر  07 مجمع مRامج اجلزاkر مRال ش ذ 7ٔ، : التايل العنوان اىل الرسیع الربید �رب 7ٔو
  .اجلزاkر

  .رشكته7ٔو ]مس  ·ين عنوان ¶رید الكرتويندید حتیتعني �ىل مقدم الطلب 

   dg@groupemanal.dzالربید إاللكرتوين: �ىل مع مRال املدMریة العامة jطلبات التوضیح اىل توDه 

بعد �خ�یار املسuبق من طرف مجمع مRال س«متكن الرشاكت ا~تارة من املشاركة يف معلیة �خ�یار، وس«�لقى 
بعد التوقXع �ىل خطاب الرسیة. ملف دعوى التعبري عن �ه�م  



 

 

 U*ه�م ٕابداءإال�الن عن طلب  الثانیة:املر�  

طلب  �عوى ملف الرتحش امج اجلزاkر  zلمرحشني اMÆن مت انتقاؤمه فقطمجمع مR رسلM ملفات املرحشني،حفص بعد 
 ابداء �ه�م.

ابداء �ه�م من:  إال�الن عن طلبیتكون ملف   

  املرحش:رشوط ومراجع  –ا 

  �ه:وحتدید طریق حXث یتعني �ىل املرتحش اÆي ميت� التكRولوجXا تقدمي مقاربته لتطوMر مجموع املقالع 

  Uر مقالع فلفMلفن املنجمي �*رتام الصارم والشط معلتطوz ̂ٔحاكم التنظميیة 7ٔشغال  ازوكذÎ اجن وا
 �سuتكشاف.

  صفاحئ  .ا�ولیة وم�طلبات ومعایري السوقمسوق یتوافق  و7ٔي مRتوج ومربعات وحىص الرPامانتاج 
 ة ذات قمية مضافة �الیةXامPات رDتوRر مMتطو.  
  ̂ٔبیض  .واملنتوDات الثانویةتغطیة *اجXات السوق الوطنیة من الرPام ا
 .لرشیكz نقل اخلربة املهنیة 
 یات اRاحمللیة �ىل تق Uن الید العامMكوTتوظیف و ×uمنیة املوارد ال�رشیة السT یانة معدات ل«شغیل وص

 إالنتاج.
  ر يف اخلدمات اكلكهر]ء، املاءÙ»تلزم. والغاز والطرق ان�سuاس 
 ل�شاطz لیةÚتقuام. يف ختصیص هیئة يف الرشكة املسPجمال الر 
  شاء مAاماPك�ب دراسات خمتص يف ال�شاط يف جمال الر. 
 لمنطقة بصفهتا رشكةz مواطنة. املسامهة واملشاركة يف التمنیة �ج�عیة  

صات:  -ب املرشوع:  یتعني �ىل املرتحشني الراغبني املشاركة يف هذا �خ�صا  

  اXولوجRكT ربة ·نیةام�الكPام،  وPتغالل مقالع الرuام  ويف حتویليف اسPو�سویقهالر، 
  امPن يف سوق الرMكونوا *ارضM والفن الزخريف و7ٔجحار الزینة7ٔن، 
 يف Uكونوا قد اجنزوا مشاریع مماثM هب، 7ٔنÆتغالل مقالع اuاس 
 ،7ٔن یلزتموا ]ملشاركة يف مجموع املقالع املقرت*ة 
 ،ر املقالعMاجناز ا�راسات التمكیلیة الالزمة لتطو 
  ةXبة معميت� قدرات مالیة اكفuاسRاملرشوع، وم 
 ،یري العميل لرشكة الرشاكةu7ٔن یلزتموا ]ل«س 
  اXولوجRن العامل اجل واخلربة املهنیة7ٔن یلزتموا بنقل التكMكوT ریني يف جمال لفائدة رشكة الرشاكة �ربkزا

 .والصیانة�سuتغالل 



 

 

.معمتدة �ى البنوكاق�صادیة -دراسات Dدوى تقRو ميت�نه مRامج اجلزاkر 7ٔ یعمل مجمع   

: تقRیة) بطاقات(zلرشاكة  املقرت*ةzلمقالع التقRیة  اخلصائص  

 الوضعیة اجلغرافXة:

زاkر لكم رشق اجل �550ىل بعد  تواDدت بدورها  واليت لكم رشق مدینة سكXكدة 25یقع مقلع فلفU حوايل 
 العامصة.

هك�ار. 127 قدرها یرتبع مقلع فلفU �ىل مسا*ة  

: �ح�یاطات اجلیولوجXة والقابU لالسuتغالل  

  : �ح�یاطات اجلیولوجXة احمل«سuبة

  ،3م 6 043 024) 1اجاميل الفëات: (ب + س

).1من الفëة (س 2  324 187و ،من الفëة (ب) 3م 3 568 699مهنا   

  3م 4 000 008 : �ح�یاطات القابU لالسuتغالل

  : هیلكة املقلع -4 

 100بني  مرت وعرض یرتاوح 1100فلفة من نتوءات رPامXة اليت ميكن ان یصل طولها اىل بالرPام  مقلعتكون ی 
شامل رشق.° 40اىل °20هیلكة املقلع 7ٔ*ادیة ال�سuیج مع اخنفاض من  مرت. 300و  

اىل  150مرت وعرض من  550طول �ىل جسم �ديس ميتد مقلع فلفU ی«شلك من  اجلزء القابل لالسuتغالل من 
شلك من ی«  هن7ٔ مرت مما یدل �ىل  180 قلع فلفUقىص معق مل7ٔ هك�ار. یبلغ  13وöشغل مسا*ة تقارب  ،مرت 250

.امعق یل اىل التطورمت  سuتوøت رPام ب�ٔلوان خمتلفةم   

7ٔنواع الرPام: -5  

̂ٔبیض -  الرPام ا
 الرPام الرمادي الفاحت والغامق -
 الرPام الرمادي املبلور -
̂ٔخرض -  رöسuیدا البين وا


