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  Batimatec معرض  أكد  القطاع،  هذا  في  المهنيين  بين  للتبادالت  كمنصة  دوره،  إلى  باإلضافة 

مرةأخرى دوره في تسهيل االتصاالت بين المهنيين الوطنيين، على المستوى المحلي ولكن أيًضا 

بين المشغلين الجزائريين واألجانب المتعددين بشأن استئناف النشاط - ما بعد كوفيد - في بالدنا.

عارضون راضون بشكل عام

أظهر االستطالع الذي أجرته Expo Batimatec حول آراء العارضين، ومعظمهم من مديري األعمال، 

الرضا العام عن تنظيم المعرض.

العديد من  انتقدت من قبل  النظافة واألمن،  السيارات،  الخدمة، مثل مواقف  لجودة  بالنسبة  أما 

المشاركين.

إستفاد المعرض من االفتتاح الرسمي الذي جمع خمسة أعضاء من الحكومة، وقد تألف الوفد الذي 

عززه حضوره وانطالقة المعرض وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي يرافقه 

الوزيرعن األشغال العمومية السيد كمال ناصري، وزير الموارد المائية واألمن المائي، السيد كريم 

حسني، وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، وزير التجارة وترويج الصادرات السيد كمال رزيق، باإلضافة 

إلى الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باالقتصاد المعرفي والمشاريع الناشئة السيد ياسين 

المهدي وليد.

وفد رسمي كبير أكد على أهمية الحدث الذي شجع عدًدا كبيًرا من الزوار يقدر بنحو 250 ألف محترف 

المعرض  ومكونات  المبتكرة  والمواد  التقنية  والرؤى  المستجدات  عن  واإلستفسار  القدوم  على 

األخرى، حدث رئيسي أكد مكانته باعتباره "أهم تجمع مهني لقطاع البناء على المستوى القاري".

واجهة  قطاع البنائين

الفاعلة في  الجهات  العديد من  البناء، بفضل  الذي يمثل واجهة حقيقية لقطاع  المعرض،  إستطاع 

إطالق  إلعادة  الدولة  تستعد  حيث  العام،  هذا  أنشطته  يستأنف  أن  والخاص،  العام  القطاعين 

قطاعاتها اإلقتصادية المختلفة، في سياق تحسين إيرادات الدولة في أعقاب إرتفاع أسعار النفط 

والغاز.

يعتبر  الذي  البناء،  قطاع  خالل  من  التحفيزية،  الحكومة  خطة  وفق  سيمر  االستثمارات  تنشيط  إن 

أساس أي بناء إقتصادي للبالد رغم التراجع الذي لوحظ خالل عام 2020 %3.87-، وفًقا للتوقعات، 

ليصل إلى متوسط %4.54 خالل الفترة 2021-2025.

خارج  الصادرات  وآفاق  اإلقتصادي  والتنويع  الوطنية  التنمية  ديناميكية  مع  القطاع  يتماشى  كما 

المحروقات، وبشكل خاص مع الهذف الذي حددته الحكومة والذي يتوقع 4 إلى 5 مليارات دوالر  من 

اإليرادات في نهاية عام 2021.
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حدث تحت الالفتة "إعادة البناء االقتصادي"

 (SAFEX) والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير Batimatec Expo بتنظيم مشترك من قبل شركة

العمومية  واألشغال  البناء  ومواد  للبناء  الدولي  المعرض  من  والعشرون  الثالثة  النسخة  ُعقدت   ،

(Batimatec 2021) من الفترة 07 إلى 11 نوفمبر 2021 ، في قصر المعارض (الجزائر العاصمة) ، 

تحت رعاية وزارة السكن والعمران والمدينة.

وفًقا للنتائج التي حصلت في نهاية الحدث، جمعت نسخة 2021 من معرض Batimatec، 590 عارضا 

بما في ذلك 413 عارضا وطنيا و177 عارضا أجنبيا من 11 دولة.

تم   ،  Covid19 بـ  المرتبط  الصحي  الوباء  عن  الناجم  الصعب  اإلقتصادي  الوضع  من  الرغم  على 

إستئناف أنشطة المعرض Batimatec في ظل عالمة آفاق واعدة على المدى القصير والمتوسط 

، كجزء من ديناميكية النمو الجديدة ، وفي أعقاب خطة التحفيز التي أطلقتها السلطات العمومية 

والتي تعطي قطاع البناء واألشغال العمومية إهتماًما خاًصا.

على الرغم من النقاط السلبية القليلة، التي الحظها العارضون في المعرض، أشار غالبية الذين تم 

استجوابهم إلى نيتهم حجز مكانهم لنسخة العام المقبل وأكدوا على أنهم أوصوا بشكل أساسي 

.Batimatec 2022 بمشاركة أقرانهم في النسخة القادمة

األيام التقنية

مساهمة نوعية ومناقشة
كما هو الحال في كل عام، تم تعزيز نسخة 2021 من معرض Batimatec من خالل تنظيم عدة أيام 

تقنية تم عرضها في قاعة المحاضرات "على معاشي" في قصر المعارض.

نبيلة، ممثلة  السيدة طاهرات  الجيوتقنية، مقدمة من طرف  المخاطر  األول: عرض ألطلس  اليوم 

هيئة (CTC) تحت إشراف وزارة اإلسكان.

جزائريين  بارزين ومعماريين  مهنيين  بحضور   ،BIM مدير  رضا كسنتي،  السيد  الثاني: قدمها  اليوم 

مشهورين. تم تخصيصها لنمذجة معلومات البناء (BIM) بهذف إجراء جرد لتطبيق العمليات المعمارية 

المبتكرة في الجزائر.

اليوم الثالث: أشرف المهندس أكلي عمروش على تقديم يوم تجارب الشركات الناشئة في قطاع 

البناء، وال سيما من خالل شركتي Warchatic.com و Bricoula.com و Goutra. وقد أتاح اليوم 

الناشئة وإبراز  المباني" وعرض مشاريع الشركات  بـ "الرقمية في خدمة  الخاصة  البيانات  مراجعة 

مساهماتها في هذا القطاع.

LA CHARRETTE D’OR
تعزيز موهبة المهندسين المعماريين الشباب

(راعية   GICA مجموعة  نظمتها  التي   "La Charrette d'or" المعمارية  الهندسة  مسابقة 

المسابقة) والمجلة المتخصصة في الهندسة المعمارية "Vies de Villes" ، على هامش النسخة 

23 من معرض البناء الدولي ومواد البناء واألشغال العمومية (BATIMATEC) أتاحت منح جوائز 

ثمينة للمهندسين المعماريين الشباب الموهوبين الذين شاركوا في المسابقة ، وهو حدث فريد 

من نوعه في الجزائر.

�

المشروع الذي تم اختياره لهذه النسخة من Charrette d'Or يتعلق ب  "Water Front ، الواجهة 

البحرية للعاصمة" الذي تميز بتقديم 3 مشاريع نهائية من Charrette d'Or العاشر بما في ذلك 

مشروعين فائزين في المرحلة 01: - إعادة تأهيل 3 أقبية على ضفاف وادي الحراش.

التقارير الصحفية:

لقيت الدورة 23 من المعرض الدولي للبناء ومواد البناء واألشغال العمومية "باتيماتيك" ، الذي 

الجزائر  في  البحري  الصنوبر  المعارض  قصر  في   ،  2021 نوفمبر   11 إلى   7 من  الفترة  في  أقيم 

قبل  من  التقارير  من  العديد  نشر  تم  واألجنبية.  الوطنية  الصحافة  من  كبيرة  استجابة   ، العاصمة 

الصحافة المكتوبة ومختلف وسائل اإلعالم اإللكترونية والسمعية البصرية. االهتمام اإلعالمي الذي 

تأكد هذا العام رغم الوضع االقتصادي الناجم عن األزمة الصحية.

�لقد استفاد المعرض من حملة إعالمية كبيرة، بقيادة Batimatec Expo ، إلبالغ مختلف المشغلين 

االقتصاديين والمهنيين والصناعيين للتطلع للحدث قبل أيام قليلة من افتتاح المعرض ، وال سيما 

التعاون مع مواقع إلكترونية واستخدام اإلشهار الحضري في الجزائر 

 وسائل اإلعالم:

الجزائرية ،  ، الوطن ، وكالة األنباء  ، المجاهد  ، السالم  اليوم   ، ، المساء  الصحافة الوطنية: الشعب 

.Horizons ، L’Expression ، Le Reporter ، Le Jour d’Algerie

...Forum Magazine, BTP Algérie, Vies de Villes, Qui fait Quoi :المجالت

 Ecotimes ، Tariqnews ، Tadensa News in Tamazight ، Dzair ، الصحافة اإللكترونية: اإلخبارية

Youtube

... ،FM الراديو: الجزائر القناة 1، الجزائر القناة 2، الجزائر القناة 3 و جيل

 Canal  ، نيوز  ،الشروق  النهار   ،  24 الجزائر   ، الجزائري  للتلفزيون  العمومية  المؤسسة  التليفزيون: 

 TV البالد ،TV الباهية ، Algérie

،WATANIA.TV، Dzair Tube :التلفزيون عبر اإلنترنت

تقرير مصور ... إلخ.

شكر و تقدير
يتقدم منظمو معرض BATIMATEC بالشكر للشركاء الوطنيين والدوليين والعارضين الذين شاركوا 

في نسخة 2021. نتطلع إلى رؤيتكم في اإلصدار القادم�

15 مايو 2022



  Batimatec معرض  أكد  القطاع،  هذا  في  المهنيين  بين  للتبادالت  كمنصة  دوره،  إلى  باإلضافة 
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إستفاد المعرض من االفتتاح الرسمي الذي جمع خمسة أعضاء من الحكومة، وقد تألف الوفد الذي 
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المهدي وليد.

وفد رسمي كبير أكد على أهمية الحدث الذي شجع عدًدا كبيًرا من الزوار يقدر بنحو 250 ألف محترف 

المعرض  ومكونات  المبتكرة  والمواد  التقنية  والرؤى  المستجدات  عن  واإلستفسار  القدوم  على 

األخرى، حدث رئيسي أكد مكانته باعتباره "أهم تجمع مهني لقطاع البناء على المستوى القاري".

واجهة  قطاع البنائين

الفاعلة في  الجهات  العديد من  البناء، بفضل  الذي يمثل واجهة حقيقية لقطاع  المعرض،  إستطاع 

إطالق  إلعادة  الدولة  تستعد  حيث  العام،  هذا  أنشطته  يستأنف  أن  والخاص،  العام  القطاعين 

قطاعاتها اإلقتصادية المختلفة، في سياق تحسين إيرادات الدولة في أعقاب إرتفاع أسعار النفط 

والغاز.

يعتبر  الذي  البناء،  قطاع  خالل  من  التحفيزية،  الحكومة  خطة  وفق  سيمر  االستثمارات  تنشيط  إن 

أساس أي بناء إقتصادي للبالد رغم التراجع الذي لوحظ خالل عام 2020 %3.87-، وفًقا للتوقعات، 

ليصل إلى متوسط %4.54 خالل الفترة 2021-2025.

خارج  الصادرات  وآفاق  اإلقتصادي  والتنويع  الوطنية  التنمية  ديناميكية  مع  القطاع  يتماشى  كما 

المحروقات، وبشكل خاص مع الهذف الذي حددته الحكومة والذي يتوقع 4 إلى 5 مليارات دوالر  من 

اإليرادات في نهاية عام 2021.
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 Ecotimes ، Tariqnews ، Tadensa News in Tamazight ، Dzair ، الصحافة اإللكترونية: اإلخبارية

Youtube

... ،FM الراديو: الجزائر القناة 1، الجزائر القناة 2، الجزائر القناة 3 و جيل

 Canal  ، نيوز  ،الشروق  النهار   ،  24 الجزائر   ، الجزائري  للتلفزيون  العمومية  المؤسسة  التليفزيون: 

 TV البالد ،TV الباهية ، Algérie

،WATANIA.TV، Dzair Tube :التلفزيون عبر اإلنترنت

تقرير مصور ... إلخ.
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  Batimatec معرض  أكد  القطاع،  هذا  في  المهنيين  بين  للتبادالت  كمنصة  دوره،  إلى  باإلضافة 

مرةأخرى دوره في تسهيل االتصاالت بين المهنيين الوطنيين، على المستوى المحلي ولكن أيًضا 

بين المشغلين الجزائريين واألجانب المتعددين بشأن استئناف النشاط - ما بعد كوفيد - في بالدنا.

عارضون راضون بشكل عام

أظهر االستطالع الذي أجرته Expo Batimatec حول آراء العارضين، ومعظمهم من مديري األعمال، 

الرضا العام عن تنظيم المعرض.

العديد من  انتقدت من قبل  النظافة واألمن،  السيارات،  الخدمة، مثل مواقف  لجودة  بالنسبة  أما 

المشاركين.

إستفاد المعرض من االفتتاح الرسمي الذي جمع خمسة أعضاء من الحكومة، وقد تألف الوفد الذي 

عززه حضوره وانطالقة المعرض وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي يرافقه 

الوزيرعن األشغال العمومية السيد كمال ناصري، وزير الموارد المائية واألمن المائي، السيد كريم 

حسني، وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، وزير التجارة وترويج الصادرات السيد كمال رزيق، باإلضافة 

إلى الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باالقتصاد المعرفي والمشاريع الناشئة السيد ياسين 

المهدي وليد.

وفد رسمي كبير أكد على أهمية الحدث الذي شجع عدًدا كبيًرا من الزوار يقدر بنحو 250 ألف محترف 

المعرض  ومكونات  المبتكرة  والمواد  التقنية  والرؤى  المستجدات  عن  واإلستفسار  القدوم  على 

األخرى، حدث رئيسي أكد مكانته باعتباره "أهم تجمع مهني لقطاع البناء على المستوى القاري".

واجهة  قطاع البنائين

الفاعلة في  الجهات  العديد من  البناء، بفضل  الذي يمثل واجهة حقيقية لقطاع  المعرض،  إستطاع 

إطالق  إلعادة  الدولة  تستعد  حيث  العام،  هذا  أنشطته  يستأنف  أن  والخاص،  العام  القطاعين 

قطاعاتها اإلقتصادية المختلفة، في سياق تحسين إيرادات الدولة في أعقاب إرتفاع أسعار النفط 

والغاز.

يعتبر  الذي  البناء،  قطاع  خالل  من  التحفيزية،  الحكومة  خطة  وفق  سيمر  االستثمارات  تنشيط  إن 

أساس أي بناء إقتصادي للبالد رغم التراجع الذي لوحظ خالل عام 2020 %3.87-، وفًقا للتوقعات، 

ليصل إلى متوسط %4.54 خالل الفترة 2021-2025.

خارج  الصادرات  وآفاق  اإلقتصادي  والتنويع  الوطنية  التنمية  ديناميكية  مع  القطاع  يتماشى  كما 

المحروقات، وبشكل خاص مع الهذف الذي حددته الحكومة والذي يتوقع 4 إلى 5 مليارات دوالر  من 

اإليرادات في نهاية عام 2021.

حدث تحت الالفتة "إعادة البناء االقتصادي"

 (SAFEX) والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير Batimatec Expo بتنظيم مشترك من قبل شركة

العمومية  واألشغال  البناء  ومواد  للبناء  الدولي  المعرض  من  والعشرون  الثالثة  النسخة  ُعقدت   ،

(Batimatec 2021) من الفترة 07 إلى 11 نوفمبر 2021 ، في قصر المعارض (الجزائر العاصمة) ، 

تحت رعاية وزارة السكن والعمران والمدينة.

وفًقا للنتائج التي حصلت في نهاية الحدث، جمعت نسخة 2021 من معرض Batimatec، 590 عارضا 

بما في ذلك 413 عارضا وطنيا و177 عارضا أجنبيا من 11 دولة.

تم   ،  Covid19 بـ  المرتبط  الصحي  الوباء  عن  الناجم  الصعب  اإلقتصادي  الوضع  من  الرغم  على 

إستئناف أنشطة المعرض Batimatec في ظل عالمة آفاق واعدة على المدى القصير والمتوسط 

، كجزء من ديناميكية النمو الجديدة ، وفي أعقاب خطة التحفيز التي أطلقتها السلطات العمومية 

والتي تعطي قطاع البناء واألشغال العمومية إهتماًما خاًصا.

األرقام الرئيسية
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على الرغم من النقاط السلبية القليلة، التي الحظها العارضون في المعرض، أشار غالبية الذين تم 

استجوابهم إلى نيتهم حجز مكانهم لنسخة العام المقبل وأكدوا على أنهم أوصوا بشكل أساسي 

.Batimatec 2022 بمشاركة أقرانهم في النسخة القادمة

األيام التقنية

مساهمة نوعية ومناقشة
كما هو الحال في كل عام، تم تعزيز نسخة 2021 من معرض Batimatec من خالل تنظيم عدة أيام 

تقنية تم عرضها في قاعة المحاضرات "على معاشي" في قصر المعارض.

نبيلة، ممثلة  السيدة طاهرات  الجيوتقنية، مقدمة من طرف  المخاطر  األول: عرض ألطلس  اليوم 

هيئة (CTC) تحت إشراف وزارة اإلسكان.

جزائريين  بارزين ومعماريين  مهنيين  بحضور   ،BIM مدير  رضا كسنتي،  السيد  الثاني: قدمها  اليوم 

مشهورين. تم تخصيصها لنمذجة معلومات البناء (BIM) بهذف إجراء جرد لتطبيق العمليات المعمارية 

المبتكرة في الجزائر.

اليوم الثالث: أشرف المهندس أكلي عمروش على تقديم يوم تجارب الشركات الناشئة في قطاع 

البناء، وال سيما من خالل شركتي Warchatic.com و Bricoula.com و Goutra. وقد أتاح اليوم 

الناشئة وإبراز  المباني" وعرض مشاريع الشركات  بـ "الرقمية في خدمة  الخاصة  البيانات  مراجعة 

مساهماتها في هذا القطاع.

LA CHARRETTE D’OR
تعزيز موهبة المهندسين المعماريين الشباب

(راعية   GICA مجموعة  نظمتها  التي   "La Charrette d'or" المعمارية  الهندسة  مسابقة 

المسابقة) والمجلة المتخصصة في الهندسة المعمارية "Vies de Villes" ، على هامش النسخة 

23 من معرض البناء الدولي ومواد البناء واألشغال العمومية (BATIMATEC) أتاحت منح جوائز 

ثمينة للمهندسين المعماريين الشباب الموهوبين الذين شاركوا في المسابقة ، وهو حدث فريد 

من نوعه في الجزائر.

�

المشروع الذي تم اختياره لهذه النسخة من Charrette d'Or يتعلق ب  "Water Front ، الواجهة 

البحرية للعاصمة" الذي تميز بتقديم 3 مشاريع نهائية من Charrette d'Or العاشر بما في ذلك 

مشروعين فائزين في المرحلة 01: - إعادة تأهيل 3 أقبية على ضفاف وادي الحراش.

التقارير الصحفية:

لقيت الدورة 23 من المعرض الدولي للبناء ومواد البناء واألشغال العمومية "باتيماتيك" ، الذي 

الجزائر  في  البحري  الصنوبر  المعارض  قصر  في   ،  2021 نوفمبر   11 إلى   7 من  الفترة  في  أقيم 

قبل  من  التقارير  من  العديد  نشر  تم  واألجنبية.  الوطنية  الصحافة  من  كبيرة  استجابة   ، العاصمة 

الصحافة المكتوبة ومختلف وسائل اإلعالم اإللكترونية والسمعية البصرية. االهتمام اإلعالمي الذي 

تأكد هذا العام رغم الوضع االقتصادي الناجم عن األزمة الصحية.

�لقد استفاد المعرض من حملة إعالمية كبيرة، بقيادة Batimatec Expo ، إلبالغ مختلف المشغلين 

االقتصاديين والمهنيين والصناعيين للتطلع للحدث قبل أيام قليلة من افتتاح المعرض ، وال سيما 

التعاون مع مواقع إلكترونية واستخدام اإلشهار الحضري في الجزائر 

 وسائل اإلعالم:

الجزائرية ،  ، الوطن ، وكالة األنباء  ، المجاهد  ، السالم  اليوم   ، ، المساء  الصحافة الوطنية: الشعب 

.Horizons ، L’Expression ، Le Reporter ، Le Jour d’Algerie

...Forum Magazine, BTP Algérie, Vies de Villes, Qui fait Quoi :المجالت

 Ecotimes ، Tariqnews ، Tadensa News in Tamazight ، Dzair ، الصحافة اإللكترونية: اإلخبارية

Youtube

... ،FM الراديو: الجزائر القناة 1، الجزائر القناة 2، الجزائر القناة 3 و جيل

 Canal  ، نيوز  ،الشروق  النهار   ،  24 الجزائر   ، الجزائري  للتلفزيون  العمومية  المؤسسة  التليفزيون: 

 TV البالد ،TV الباهية ، Algérie

،WATANIA.TV، Dzair Tube :التلفزيون عبر اإلنترنت

تقرير مصور ... إلخ.
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  Batimatec معرض  أكد  القطاع،  هذا  في  المهنيين  بين  للتبادالت  كمنصة  دوره،  إلى  باإلضافة 

مرةأخرى دوره في تسهيل االتصاالت بين المهنيين الوطنيين، على المستوى المحلي ولكن أيًضا 

بين المشغلين الجزائريين واألجانب المتعددين بشأن استئناف النشاط - ما بعد كوفيد - في بالدنا.

عارضون راضون بشكل عام

أظهر االستطالع الذي أجرته Expo Batimatec حول آراء العارضين، ومعظمهم من مديري األعمال، 

الرضا العام عن تنظيم المعرض.

العديد من  انتقدت من قبل  النظافة واألمن،  السيارات،  الخدمة، مثل مواقف  لجودة  بالنسبة  أما 

المشاركين.

إستفاد المعرض من االفتتاح الرسمي الذي جمع خمسة أعضاء من الحكومة، وقد تألف الوفد الذي 

عززه حضوره وانطالقة المعرض وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي يرافقه 

الوزيرعن األشغال العمومية السيد كمال ناصري، وزير الموارد المائية واألمن المائي، السيد كريم 

حسني، وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، وزير التجارة وترويج الصادرات السيد كمال رزيق، باإلضافة 

إلى الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باالقتصاد المعرفي والمشاريع الناشئة السيد ياسين 

المهدي وليد.

وفد رسمي كبير أكد على أهمية الحدث الذي شجع عدًدا كبيًرا من الزوار يقدر بنحو 250 ألف محترف 

المعرض  ومكونات  المبتكرة  والمواد  التقنية  والرؤى  المستجدات  عن  واإلستفسار  القدوم  على 

األخرى، حدث رئيسي أكد مكانته باعتباره "أهم تجمع مهني لقطاع البناء على المستوى القاري".

واجهة  قطاع البنائين

الفاعلة في  الجهات  العديد من  البناء، بفضل  الذي يمثل واجهة حقيقية لقطاع  المعرض،  إستطاع 

إطالق  إلعادة  الدولة  تستعد  حيث  العام،  هذا  أنشطته  يستأنف  أن  والخاص،  العام  القطاعين 

قطاعاتها اإلقتصادية المختلفة، في سياق تحسين إيرادات الدولة في أعقاب إرتفاع أسعار النفط 

والغاز.

يعتبر  الذي  البناء،  قطاع  خالل  من  التحفيزية،  الحكومة  خطة  وفق  سيمر  االستثمارات  تنشيط  إن 

أساس أي بناء إقتصادي للبالد رغم التراجع الذي لوحظ خالل عام 2020 %3.87-، وفًقا للتوقعات، 

ليصل إلى متوسط %4.54 خالل الفترة 2021-2025.

خارج  الصادرات  وآفاق  اإلقتصادي  والتنويع  الوطنية  التنمية  ديناميكية  مع  القطاع  يتماشى  كما 

المحروقات، وبشكل خاص مع الهذف الذي حددته الحكومة والذي يتوقع 4 إلى 5 مليارات دوالر  من 

اإليرادات في نهاية عام 2021.

حدث تحت الالفتة "إعادة البناء االقتصادي"

 (SAFEX) والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير Batimatec Expo بتنظيم مشترك من قبل شركة

العمومية  واألشغال  البناء  ومواد  للبناء  الدولي  المعرض  من  والعشرون  الثالثة  النسخة  ُعقدت   ،

(Batimatec 2021) من الفترة 07 إلى 11 نوفمبر 2021 ، في قصر المعارض (الجزائر العاصمة) ، 

تحت رعاية وزارة السكن والعمران والمدينة.

وفًقا للنتائج التي حصلت في نهاية الحدث، جمعت نسخة 2021 من معرض Batimatec، 590 عارضا 

بما في ذلك 413 عارضا وطنيا و177 عارضا أجنبيا من 11 دولة.

تم   ،  Covid19 بـ  المرتبط  الصحي  الوباء  عن  الناجم  الصعب  اإلقتصادي  الوضع  من  الرغم  على 

إستئناف أنشطة المعرض Batimatec في ظل عالمة آفاق واعدة على المدى القصير والمتوسط 

، كجزء من ديناميكية النمو الجديدة ، وفي أعقاب خطة التحفيز التي أطلقتها السلطات العمومية 

والتي تعطي قطاع البناء واألشغال العمومية إهتماًما خاًصا.
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على الرغم من النقاط السلبية القليلة، التي الحظها العارضون في المعرض، أشار غالبية الذين تم 

استجوابهم إلى نيتهم حجز مكانهم لنسخة العام المقبل وأكدوا على أنهم أوصوا بشكل أساسي 

.Batimatec 2022 بمشاركة أقرانهم في النسخة القادمة

األيام التقنية

مساهمة نوعية ومناقشة
كما هو الحال في كل عام، تم تعزيز نسخة 2021 من معرض Batimatec من خالل تنظيم عدة أيام 

تقنية تم عرضها في قاعة المحاضرات "على معاشي" في قصر المعارض.

نبيلة، ممثلة  السيدة طاهرات  الجيوتقنية، مقدمة من طرف  المخاطر  األول: عرض ألطلس  اليوم 

هيئة (CTC) تحت إشراف وزارة اإلسكان.

جزائريين  بارزين ومعماريين  مهنيين  بحضور   ،BIM مدير  رضا كسنتي،  السيد  الثاني: قدمها  اليوم 

مشهورين. تم تخصيصها لنمذجة معلومات البناء (BIM) بهذف إجراء جرد لتطبيق العمليات المعمارية 

المبتكرة في الجزائر.

اليوم الثالث: أشرف المهندس أكلي عمروش على تقديم يوم تجارب الشركات الناشئة في قطاع 

البناء، وال سيما من خالل شركتي Warchatic.com و Bricoula.com و Goutra. وقد أتاح اليوم 

الناشئة وإبراز  المباني" وعرض مشاريع الشركات  بـ "الرقمية في خدمة  الخاصة  البيانات  مراجعة 

مساهماتها في هذا القطاع.

LA CHARRETTE D’OR
تعزيز موهبة المهندسين المعماريين الشباب

(راعية   GICA مجموعة  نظمتها  التي   "La Charrette d'or" المعمارية  الهندسة  مسابقة 

المسابقة) والمجلة المتخصصة في الهندسة المعمارية "Vies de Villes" ، على هامش النسخة 

23 من معرض البناء الدولي ومواد البناء واألشغال العمومية (BATIMATEC) أتاحت منح جوائز 

ثمينة للمهندسين المعماريين الشباب الموهوبين الذين شاركوا في المسابقة ، وهو حدث فريد 

من نوعه في الجزائر.

�

المشروع الذي تم اختياره لهذه النسخة من Charrette d'Or يتعلق ب  "Water Front ، الواجهة 

البحرية للعاصمة" الذي تميز بتقديم 3 مشاريع نهائية من Charrette d'Or العاشر بما في ذلك 

مشروعين فائزين في المرحلة 01: - إعادة تأهيل 3 أقبية على ضفاف وادي الحراش.

التقارير الصحفية:

لقيت الدورة 23 من المعرض الدولي للبناء ومواد البناء واألشغال العمومية "باتيماتيك" ، الذي 

الجزائر  في  البحري  الصنوبر  المعارض  قصر  في   ،  2021 نوفمبر   11 إلى   7 من  الفترة  في  أقيم 

قبل  من  التقارير  من  العديد  نشر  تم  واألجنبية.  الوطنية  الصحافة  من  كبيرة  استجابة   ، العاصمة 

الصحافة المكتوبة ومختلف وسائل اإلعالم اإللكترونية والسمعية البصرية. االهتمام اإلعالمي الذي 

تأكد هذا العام رغم الوضع االقتصادي الناجم عن األزمة الصحية.

�لقد استفاد المعرض من حملة إعالمية كبيرة، بقيادة Batimatec Expo ، إلبالغ مختلف المشغلين 

االقتصاديين والمهنيين والصناعيين للتطلع للحدث قبل أيام قليلة من افتتاح المعرض ، وال سيما 

التعاون مع مواقع إلكترونية واستخدام اإلشهار الحضري في الجزائر 

 وسائل اإلعالم:

الجزائرية ،  ، الوطن ، وكالة األنباء  ، المجاهد  ، السالم  اليوم   ، ، المساء  الصحافة الوطنية: الشعب 

.Horizons ، L’Expression ، Le Reporter ، Le Jour d’Algerie

...Forum Magazine, BTP Algérie, Vies de Villes, Qui fait Quoi :المجالت

 Ecotimes ، Tariqnews ، Tadensa News in Tamazight ، Dzair ، الصحافة اإللكترونية: اإلخبارية

Youtube

... ،FM الراديو: الجزائر القناة 1، الجزائر القناة 2، الجزائر القناة 3 و جيل

 Canal  ، نيوز  ،الشروق  النهار   ،  24 الجزائر   ، الجزائري  للتلفزيون  العمومية  المؤسسة  التليفزيون: 

 TV البالد ،TV الباهية ، Algérie

،WATANIA.TV، Dzair Tube :التلفزيون عبر اإلنترنت

تقرير مصور ... إلخ.

شكر و تقدير
يتقدم منظمو معرض BATIMATEC بالشكر للشركاء الوطنيين والدوليين والعارضين الذين شاركوا 

في نسخة 2021. نتطلع إلى رؤيتكم في اإلصدار القادم�
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عارض وطني

عارض أجنبي



  Batimatec معرض  أكد  القطاع،  هذا  في  المهنيين  بين  للتبادالت  كمنصة  دوره،  إلى  باإلضافة 

مرةأخرى دوره في تسهيل االتصاالت بين المهنيين الوطنيين، على المستوى المحلي ولكن أيًضا 

بين المشغلين الجزائريين واألجانب المتعددين بشأن استئناف النشاط - ما بعد كوفيد - في بالدنا.

عارضون راضون بشكل عام

أظهر االستطالع الذي أجرته Expo Batimatec حول آراء العارضين، ومعظمهم من مديري األعمال، 

الرضا العام عن تنظيم المعرض.

العديد من  انتقدت من قبل  النظافة واألمن،  السيارات،  الخدمة، مثل مواقف  لجودة  بالنسبة  أما 

المشاركين.

إستفاد المعرض من االفتتاح الرسمي الذي جمع خمسة أعضاء من الحكومة، وقد تألف الوفد الذي 

عززه حضوره وانطالقة المعرض وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي يرافقه 

الوزيرعن األشغال العمومية السيد كمال ناصري، وزير الموارد المائية واألمن المائي، السيد كريم 

حسني، وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، وزير التجارة وترويج الصادرات السيد كمال رزيق، باإلضافة 

إلى الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باالقتصاد المعرفي والمشاريع الناشئة السيد ياسين 

المهدي وليد.

وفد رسمي كبير أكد على أهمية الحدث الذي شجع عدًدا كبيًرا من الزوار يقدر بنحو 250 ألف محترف 

المعرض  ومكونات  المبتكرة  والمواد  التقنية  والرؤى  المستجدات  عن  واإلستفسار  القدوم  على 

األخرى، حدث رئيسي أكد مكانته باعتباره "أهم تجمع مهني لقطاع البناء على المستوى القاري".

واجهة  قطاع البنائين

الفاعلة في  الجهات  العديد من  البناء، بفضل  الذي يمثل واجهة حقيقية لقطاع  المعرض،  إستطاع 

إطالق  إلعادة  الدولة  تستعد  حيث  العام،  هذا  أنشطته  يستأنف  أن  والخاص،  العام  القطاعين 

قطاعاتها اإلقتصادية المختلفة، في سياق تحسين إيرادات الدولة في أعقاب إرتفاع أسعار النفط 

والغاز.

يعتبر  الذي  البناء،  قطاع  خالل  من  التحفيزية،  الحكومة  خطة  وفق  سيمر  االستثمارات  تنشيط  إن 

أساس أي بناء إقتصادي للبالد رغم التراجع الذي لوحظ خالل عام 2020 %3.87-، وفًقا للتوقعات، 

ليصل إلى متوسط %4.54 خالل الفترة 2021-2025.

خارج  الصادرات  وآفاق  اإلقتصادي  والتنويع  الوطنية  التنمية  ديناميكية  مع  القطاع  يتماشى  كما 

المحروقات، وبشكل خاص مع الهذف الذي حددته الحكومة والذي يتوقع 4 إلى 5 مليارات دوالر  من 

اإليرادات في نهاية عام 2021.

حدث تحت الالفتة "إعادة البناء االقتصادي"

 (SAFEX) والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير Batimatec Expo بتنظيم مشترك من قبل شركة

العمومية  واألشغال  البناء  ومواد  للبناء  الدولي  المعرض  من  والعشرون  الثالثة  النسخة  ُعقدت   ،

(Batimatec 2021) من الفترة 07 إلى 11 نوفمبر 2021 ، في قصر المعارض (الجزائر العاصمة) ، 

تحت رعاية وزارة السكن والعمران والمدينة.

وفًقا للنتائج التي حصلت في نهاية الحدث، جمعت نسخة 2021 من معرض Batimatec، 590 عارضا 

بما في ذلك 413 عارضا وطنيا و177 عارضا أجنبيا من 11 دولة.

تم   ،  Covid19 بـ  المرتبط  الصحي  الوباء  عن  الناجم  الصعب  اإلقتصادي  الوضع  من  الرغم  على 

إستئناف أنشطة المعرض Batimatec في ظل عالمة آفاق واعدة على المدى القصير والمتوسط 

، كجزء من ديناميكية النمو الجديدة ، وفي أعقاب خطة التحفيز التي أطلقتها السلطات العمومية 

والتي تعطي قطاع البناء واألشغال العمومية إهتماًما خاًصا.

نوعية الزائر

أهم مجاالت النشاط

قطاعات النشاط ممثلة باألرقام
� �� �� �� �� �� ��

الخرسانة الجاهزة. إطار العمل. الكبائن النموذجية

كهرباء . إضاءة

  مواد أولية . إضافات

  العوازل. تسرب المياه. العالجات

أنظمة متكاملة. المصاعد

دراسات. خبرة. خدمات

تكسية. سياج

على الرغم من النقاط السلبية القليلة، التي الحظها العارضون في المعرض، أشار غالبية الذين تم 

استجوابهم إلى نيتهم حجز مكانهم لنسخة العام المقبل وأكدوا على أنهم أوصوا بشكل أساسي 

.Batimatec 2022 بمشاركة أقرانهم في النسخة القادمة

األيام التقنية

مساهمة نوعية ومناقشة
كما هو الحال في كل عام، تم تعزيز نسخة 2021 من معرض Batimatec من خالل تنظيم عدة أيام 

تقنية تم عرضها في قاعة المحاضرات "على معاشي" في قصر المعارض.

نبيلة، ممثلة  السيدة طاهرات  الجيوتقنية، مقدمة من طرف  المخاطر  األول: عرض ألطلس  اليوم 

هيئة (CTC) تحت إشراف وزارة اإلسكان.

جزائريين  بارزين ومعماريين  مهنيين  بحضور   ،BIM مدير  رضا كسنتي،  السيد  الثاني: قدمها  اليوم 

مشهورين. تم تخصيصها لنمذجة معلومات البناء (BIM) بهذف إجراء جرد لتطبيق العمليات المعمارية 

المبتكرة في الجزائر.

مكاتب دراسات�9%

مقاولون�22%

المشترون / المسوقون��%23موزعون9%

المركبون��12%

صناعيون�18%

متنوع 7%
اليوم الثالث: أشرف المهندس أكلي عمروش على تقديم يوم تجارب الشركات الناشئة في قطاع 

البناء، وال سيما من خالل شركتي Warchatic.com و Bricoula.com و Goutra. وقد أتاح اليوم 

الناشئة وإبراز  المباني" وعرض مشاريع الشركات  بـ "الرقمية في خدمة  الخاصة  البيانات  مراجعة 

مساهماتها في هذا القطاع.

LA CHARRETTE D’OR
تعزيز موهبة المهندسين المعماريين الشباب

(راعية   GICA مجموعة  نظمتها  التي   "La Charrette d'or" المعمارية  الهندسة  مسابقة 

المسابقة) والمجلة المتخصصة في الهندسة المعمارية "Vies de Villes" ، على هامش النسخة 

23 من معرض البناء الدولي ومواد البناء واألشغال العمومية (BATIMATEC) أتاحت منح جوائز 

ثمينة للمهندسين المعماريين الشباب الموهوبين الذين شاركوا في المسابقة ، وهو حدث فريد 

من نوعه في الجزائر.

�

المشروع الذي تم اختياره لهذه النسخة من Charrette d'Or يتعلق ب  "Water Front ، الواجهة 

البحرية للعاصمة" الذي تميز بتقديم 3 مشاريع نهائية من Charrette d'Or العاشر بما في ذلك 

مشروعين فائزين في المرحلة 01: - إعادة تأهيل 3 أقبية على ضفاف وادي الحراش.

التقارير الصحفية:

لقيت الدورة 23 من المعرض الدولي للبناء ومواد البناء واألشغال العمومية "باتيماتيك" ، الذي 

الجزائر  في  البحري  الصنوبر  المعارض  قصر  في   ،  2021 نوفمبر   11 إلى   7 من  الفترة  في  أقيم 

قبل  من  التقارير  من  العديد  نشر  تم  واألجنبية.  الوطنية  الصحافة  من  كبيرة  استجابة   ، العاصمة 

الصحافة المكتوبة ومختلف وسائل اإلعالم اإللكترونية والسمعية البصرية. االهتمام اإلعالمي الذي 

تأكد هذا العام رغم الوضع االقتصادي الناجم عن األزمة الصحية.

�لقد استفاد المعرض من حملة إعالمية كبيرة، بقيادة Batimatec Expo ، إلبالغ مختلف المشغلين 

االقتصاديين والمهنيين والصناعيين للتطلع للحدث قبل أيام قليلة من افتتاح المعرض ، وال سيما 

التعاون مع مواقع إلكترونية واستخدام اإلشهار الحضري في الجزائر 

 وسائل اإلعالم:

الجزائرية ،  ، الوطن ، وكالة األنباء  ، المجاهد  ، السالم  اليوم   ، ، المساء  الصحافة الوطنية: الشعب 

.Horizons ، L’Expression ، Le Reporter ، Le Jour d’Algerie

...Forum Magazine, BTP Algérie, Vies de Villes, Qui fait Quoi :المجالت

 Ecotimes ، Tariqnews ، Tadensa News in Tamazight ، Dzair ، الصحافة اإللكترونية: اإلخبارية

Youtube

... ،FM الراديو: الجزائر القناة 1، الجزائر القناة 2، الجزائر القناة 3 و جيل

 Canal  ، نيوز  ،الشروق  النهار   ،  24 الجزائر   ، الجزائري  للتلفزيون  العمومية  المؤسسة  التليفزيون: 

 TV البالد ،TV الباهية ، Algérie

،WATANIA.TV، Dzair Tube :التلفزيون عبر اإلنترنت

تقرير مصور ... إلخ.

شكر و تقدير
يتقدم منظمو معرض BATIMATEC بالشكر للشركاء الوطنيين والدوليين والعارضين الذين شاركوا 

في نسخة 2021. نتطلع إلى رؤيتكم في اإلصدار القادم�

15 مايو 2022
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وسائل و أدوات ورشات البناء
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  Batimatec معرض  أكد  القطاع،  هذا  في  المهنيين  بين  للتبادالت  كمنصة  دوره،  إلى  باإلضافة 

مرةأخرى دوره في تسهيل االتصاالت بين المهنيين الوطنيين، على المستوى المحلي ولكن أيًضا 

بين المشغلين الجزائريين واألجانب المتعددين بشأن استئناف النشاط - ما بعد كوفيد - في بالدنا.

عارضون راضون بشكل عام

أظهر االستطالع الذي أجرته Expo Batimatec حول آراء العارضين، ومعظمهم من مديري األعمال، 

الرضا العام عن تنظيم المعرض.

العديد من  انتقدت من قبل  النظافة واألمن،  السيارات،  الخدمة، مثل مواقف  لجودة  بالنسبة  أما 

المشاركين.

إستفاد المعرض من االفتتاح الرسمي الذي جمع خمسة أعضاء من الحكومة، وقد تألف الوفد الذي 

عززه حضوره وانطالقة المعرض وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي يرافقه 

الوزيرعن األشغال العمومية السيد كمال ناصري، وزير الموارد المائية واألمن المائي، السيد كريم 

حسني، وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، وزير التجارة وترويج الصادرات السيد كمال رزيق، باإلضافة 

إلى الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باالقتصاد المعرفي والمشاريع الناشئة السيد ياسين 

المهدي وليد.

وفد رسمي كبير أكد على أهمية الحدث الذي شجع عدًدا كبيًرا من الزوار يقدر بنحو 250 ألف محترف 

المعرض  ومكونات  المبتكرة  والمواد  التقنية  والرؤى  المستجدات  عن  واإلستفسار  القدوم  على 

األخرى، حدث رئيسي أكد مكانته باعتباره "أهم تجمع مهني لقطاع البناء على المستوى القاري".

واجهة  قطاع البنائين

الفاعلة في  الجهات  العديد من  البناء، بفضل  الذي يمثل واجهة حقيقية لقطاع  المعرض،  إستطاع 

إطالق  إلعادة  الدولة  تستعد  حيث  العام،  هذا  أنشطته  يستأنف  أن  والخاص،  العام  القطاعين 

قطاعاتها اإلقتصادية المختلفة، في سياق تحسين إيرادات الدولة في أعقاب إرتفاع أسعار النفط 

والغاز.

يعتبر  الذي  البناء،  قطاع  خالل  من  التحفيزية،  الحكومة  خطة  وفق  سيمر  االستثمارات  تنشيط  إن 

أساس أي بناء إقتصادي للبالد رغم التراجع الذي لوحظ خالل عام 2020 %3.87-، وفًقا للتوقعات، 

ليصل إلى متوسط %4.54 خالل الفترة 2021-2025.

خارج  الصادرات  وآفاق  اإلقتصادي  والتنويع  الوطنية  التنمية  ديناميكية  مع  القطاع  يتماشى  كما 

المحروقات، وبشكل خاص مع الهذف الذي حددته الحكومة والذي يتوقع 4 إلى 5 مليارات دوالر  من 

اإليرادات في نهاية عام 2021.

حدث تحت الالفتة "إعادة البناء االقتصادي"

 (SAFEX) والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير Batimatec Expo بتنظيم مشترك من قبل شركة

العمومية  واألشغال  البناء  ومواد  للبناء  الدولي  المعرض  من  والعشرون  الثالثة  النسخة  ُعقدت   ،

(Batimatec 2021) من الفترة 07 إلى 11 نوفمبر 2021 ، في قصر المعارض (الجزائر العاصمة) ، 

تحت رعاية وزارة السكن والعمران والمدينة.

وفًقا للنتائج التي حصلت في نهاية الحدث، جمعت نسخة 2021 من معرض Batimatec، 590 عارضا 

بما في ذلك 413 عارضا وطنيا و177 عارضا أجنبيا من 11 دولة.

تم   ،  Covid19 بـ  المرتبط  الصحي  الوباء  عن  الناجم  الصعب  اإلقتصادي  الوضع  من  الرغم  على 

إستئناف أنشطة المعرض Batimatec في ظل عالمة آفاق واعدة على المدى القصير والمتوسط 

، كجزء من ديناميكية النمو الجديدة ، وفي أعقاب خطة التحفيز التي أطلقتها السلطات العمومية 

والتي تعطي قطاع البناء واألشغال العمومية إهتماًما خاًصا.

على الرغم من النقاط السلبية القليلة، التي الحظها العارضون في المعرض، أشار غالبية الذين تم 

استجوابهم إلى نيتهم حجز مكانهم لنسخة العام المقبل وأكدوا على أنهم أوصوا بشكل أساسي 

.Batimatec 2022 بمشاركة أقرانهم في النسخة القادمة

األيام التقنية

مساهمة نوعية ومناقشة
كما هو الحال في كل عام، تم تعزيز نسخة 2021 من معرض Batimatec من خالل تنظيم عدة أيام 

تقنية تم عرضها في قاعة المحاضرات "على معاشي" في قصر المعارض.

نبيلة، ممثلة  السيدة طاهرات  الجيوتقنية، مقدمة من طرف  المخاطر  األول: عرض ألطلس  اليوم 

هيئة (CTC) تحت إشراف وزارة اإلسكان.

جزائريين  بارزين ومعماريين  مهنيين  بحضور   ،BIM مدير  رضا كسنتي،  السيد  الثاني: قدمها  اليوم 

مشهورين. تم تخصيصها لنمذجة معلومات البناء (BIM) بهذف إجراء جرد لتطبيق العمليات المعمارية 

المبتكرة في الجزائر.

اليوم الثالث: أشرف المهندس أكلي عمروش على تقديم يوم تجارب الشركات الناشئة في قطاع 

البناء، وال سيما من خالل شركتي Warchatic.com و Bricoula.com و Goutra. وقد أتاح اليوم 

الناشئة وإبراز  المباني" وعرض مشاريع الشركات  بـ "الرقمية في خدمة  الخاصة  البيانات  مراجعة 

مساهماتها في هذا القطاع.

LA CHARRETTE D’OR
تعزيز موهبة المهندسين المعماريين الشباب

(راعية   GICA مجموعة  نظمتها  التي   "La Charrette d'or" المعمارية  الهندسة  مسابقة 

المسابقة) والمجلة المتخصصة في الهندسة المعمارية "Vies de Villes" ، على هامش النسخة 

23 من معرض البناء الدولي ومواد البناء واألشغال العمومية (BATIMATEC) أتاحت منح جوائز 

ثمينة للمهندسين المعماريين الشباب الموهوبين الذين شاركوا في المسابقة ، وهو حدث فريد 

من نوعه في الجزائر.

�

المشروع الذي تم اختياره لهذه النسخة من Charrette d'Or يتعلق ب  "Water Front ، الواجهة 

البحرية للعاصمة" الذي تميز بتقديم 3 مشاريع نهائية من Charrette d'Or العاشر بما في ذلك 

مشروعين فائزين في المرحلة 01: - إعادة تأهيل 3 أقبية على ضفاف وادي الحراش.

التقارير الصحفية:

لقيت الدورة 23 من المعرض الدولي للبناء ومواد البناء واألشغال العمومية "باتيماتيك" ، الذي 

الجزائر  في  البحري  الصنوبر  المعارض  قصر  في   ،  2021 نوفمبر   11 إلى   7 من  الفترة  في  أقيم 

قبل  من  التقارير  من  العديد  نشر  تم  واألجنبية.  الوطنية  الصحافة  من  كبيرة  استجابة   ، العاصمة 

الصحافة المكتوبة ومختلف وسائل اإلعالم اإللكترونية والسمعية البصرية. االهتمام اإلعالمي الذي 

تأكد هذا العام رغم الوضع االقتصادي الناجم عن األزمة الصحية.

�لقد استفاد المعرض من حملة إعالمية كبيرة، بقيادة Batimatec Expo ، إلبالغ مختلف المشغلين 

االقتصاديين والمهنيين والصناعيين للتطلع للحدث قبل أيام قليلة من افتتاح المعرض ، وال سيما 

التعاون مع مواقع إلكترونية واستخدام اإلشهار الحضري في الجزائر 

 وسائل اإلعالم:

الجزائرية ،  ، الوطن ، وكالة األنباء  ، المجاهد  ، السالم  اليوم   ، ، المساء  الصحافة الوطنية: الشعب 

.Horizons ، L’Expression ، Le Reporter ، Le Jour d’Algerie

...Forum Magazine, BTP Algérie, Vies de Villes, Qui fait Quoi :المجالت

 Ecotimes ، Tariqnews ، Tadensa News in Tamazight ، Dzair ، الصحافة اإللكترونية: اإلخبارية

Youtube

... ،FM الراديو: الجزائر القناة 1، الجزائر القناة 2، الجزائر القناة 3 و جيل

 Canal  ، نيوز  ،الشروق  النهار   ،  24 الجزائر   ، الجزائري  للتلفزيون  العمومية  المؤسسة  التليفزيون: 

 TV البالد ،TV الباهية ، Algérie

،WATANIA.TV، Dzair Tube :التلفزيون عبر اإلنترنت

تقرير مصور ... إلخ.

شكر و تقدير
يتقدم منظمو معرض BATIMATEC بالشكر للشركاء الوطنيين والدوليين والعارضين الذين شاركوا 

في نسخة 2021. نتطلع إلى رؤيتكم في اإلصدار القادم�

15 مايو 2022

صالون باتيماتيك  2021                                                                                  التقرير



  Batimatec معرض  أكد  القطاع،  هذا  في  المهنيين  بين  للتبادالت  كمنصة  دوره،  إلى  باإلضافة 

مرةأخرى دوره في تسهيل االتصاالت بين المهنيين الوطنيين، على المستوى المحلي ولكن أيًضا 

بين المشغلين الجزائريين واألجانب المتعددين بشأن استئناف النشاط - ما بعد كوفيد - في بالدنا.

عارضون راضون بشكل عام

أظهر االستطالع الذي أجرته Expo Batimatec حول آراء العارضين، ومعظمهم من مديري األعمال، 

الرضا العام عن تنظيم المعرض.

العديد من  انتقدت من قبل  النظافة واألمن،  السيارات،  الخدمة، مثل مواقف  لجودة  بالنسبة  أما 

المشاركين.
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إستفاد المعرض من االفتتاح الرسمي الذي جمع خمسة أعضاء من الحكومة، وقد تألف الوفد الذي 

عززه حضوره وانطالقة المعرض وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي يرافقه 

الوزيرعن األشغال العمومية السيد كمال ناصري، وزير الموارد المائية واألمن المائي، السيد كريم 

حسني، وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، وزير التجارة وترويج الصادرات السيد كمال رزيق، باإلضافة 

إلى الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باالقتصاد المعرفي والمشاريع الناشئة السيد ياسين 

المهدي وليد.

وفد رسمي كبير أكد على أهمية الحدث الذي شجع عدًدا كبيًرا من الزوار يقدر بنحو 250 ألف محترف 

المعرض  ومكونات  المبتكرة  والمواد  التقنية  والرؤى  المستجدات  عن  واإلستفسار  القدوم  على 

األخرى، حدث رئيسي أكد مكانته باعتباره "أهم تجمع مهني لقطاع البناء على المستوى القاري".

واجهة  قطاع البنائين

الفاعلة في  الجهات  العديد من  البناء، بفضل  الذي يمثل واجهة حقيقية لقطاع  المعرض،  إستطاع 

إطالق  إلعادة  الدولة  تستعد  حيث  العام،  هذا  أنشطته  يستأنف  أن  والخاص،  العام  القطاعين 

قطاعاتها اإلقتصادية المختلفة، في سياق تحسين إيرادات الدولة في أعقاب إرتفاع أسعار النفط 

والغاز.

يعتبر  الذي  البناء،  قطاع  خالل  من  التحفيزية،  الحكومة  خطة  وفق  سيمر  االستثمارات  تنشيط  إن 

أساس أي بناء إقتصادي للبالد رغم التراجع الذي لوحظ خالل عام 2020 %3.87-، وفًقا للتوقعات، 

ليصل إلى متوسط %4.54 خالل الفترة 2021-2025.

خارج  الصادرات  وآفاق  اإلقتصادي  والتنويع  الوطنية  التنمية  ديناميكية  مع  القطاع  يتماشى  كما 

المحروقات، وبشكل خاص مع الهذف الذي حددته الحكومة والذي يتوقع 4 إلى 5 مليارات دوالر  من 

اإليرادات في نهاية عام 2021.

حدث تحت الالفتة "إعادة البناء االقتصادي"

 (SAFEX) والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير Batimatec Expo بتنظيم مشترك من قبل شركة

العمومية  واألشغال  البناء  ومواد  للبناء  الدولي  المعرض  من  والعشرون  الثالثة  النسخة  ُعقدت   ،

(Batimatec 2021) من الفترة 07 إلى 11 نوفمبر 2021 ، في قصر المعارض (الجزائر العاصمة) ، 

تحت رعاية وزارة السكن والعمران والمدينة.

وفًقا للنتائج التي حصلت في نهاية الحدث، جمعت نسخة 2021 من معرض Batimatec، 590 عارضا 

بما في ذلك 413 عارضا وطنيا و177 عارضا أجنبيا من 11 دولة.

تم   ،  Covid19 بـ  المرتبط  الصحي  الوباء  عن  الناجم  الصعب  اإلقتصادي  الوضع  من  الرغم  على 

إستئناف أنشطة المعرض Batimatec في ظل عالمة آفاق واعدة على المدى القصير والمتوسط 

، كجزء من ديناميكية النمو الجديدة ، وفي أعقاب خطة التحفيز التي أطلقتها السلطات العمومية 

والتي تعطي قطاع البناء واألشغال العمومية إهتماًما خاًصا.

على الرغم من النقاط السلبية القليلة، التي الحظها العارضون في المعرض، أشار غالبية الذين تم 

استجوابهم إلى نيتهم حجز مكانهم لنسخة العام المقبل وأكدوا على أنهم أوصوا بشكل أساسي 
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تم   ،  Covid19 بـ  المرتبط  الصحي  الوباء  عن  الناجم  الصعب  اإلقتصادي  الوضع  من  الرغم  على 

إستئناف أنشطة المعرض Batimatec في ظل عالمة آفاق واعدة على المدى القصير والمتوسط 

، كجزء من ديناميكية النمو الجديدة ، وفي أعقاب خطة التحفيز التي أطلقتها السلطات العمومية 

والتي تعطي قطاع البناء واألشغال العمومية إهتماًما خاًصا.

على الرغم من النقاط السلبية القليلة، التي الحظها العارضون في المعرض، أشار غالبية الذين تم 

استجوابهم إلى نيتهم حجز مكانهم لنسخة العام المقبل وأكدوا على أنهم أوصوا بشكل أساسي 

.Batimatec 2022 بمشاركة أقرانهم في النسخة القادمة

األيام التقنية

مساهمة نوعية ومناقشة
كما هو الحال في كل عام، تم تعزيز نسخة 2021 من معرض Batimatec من خالل تنظيم عدة أيام 

تقنية تم عرضها في قاعة المحاضرات "على معاشي" في قصر المعارض.

نبيلة، ممثلة  السيدة طاهرات  الجيوتقنية، مقدمة من طرف  المخاطر  األول: عرض ألطلس  اليوم 

هيئة (CTC) تحت إشراف وزارة اإلسكان.

جزائريين  بارزين ومعماريين  مهنيين  بحضور   ،BIM مدير  رضا كسنتي،  السيد  الثاني: قدمها  اليوم 

مشهورين. تم تخصيصها لنمذجة معلومات البناء (BIM) بهذف إجراء جرد لتطبيق العمليات المعمارية 

المبتكرة في الجزائر.

اليوم الثالث: أشرف المهندس أكلي عمروش على تقديم يوم تجارب الشركات الناشئة في قطاع 

البناء، وال سيما من خالل شركتي Warchatic.com و Bricoula.com و Goutra. وقد أتاح اليوم 

الناشئة وإبراز  المباني" وعرض مشاريع الشركات  بـ "الرقمية في خدمة  الخاصة  البيانات  مراجعة 

مساهماتها في هذا القطاع.

LA CHARRETTE D’OR
تعزيز موهبة المهندسين المعماريين الشباب

(راعية   GICA مجموعة  نظمتها  التي   "La Charrette d'or" المعمارية  الهندسة  مسابقة 

المسابقة) والمجلة المتخصصة في الهندسة المعمارية "Vies de Villes" ، على هامش النسخة 

23 من معرض البناء الدولي ومواد البناء واألشغال العمومية (BATIMATEC) أتاحت منح جوائز 

ثمينة للمهندسين المعماريين الشباب الموهوبين الذين شاركوا في المسابقة ، وهو حدث فريد 

من نوعه في الجزائر.

�

المشروع الذي تم اختياره لهذه النسخة من Charrette d'Or يتعلق ب  "Water Front ، الواجهة 

البحرية للعاصمة" الذي تميز بتقديم 3 مشاريع نهائية من Charrette d'Or العاشر بما في ذلك 

مشروعين فائزين في المرحلة 01: - إعادة تأهيل 3 أقبية على ضفاف وادي الحراش.

التقارير الصحفية:

لقيت الدورة 23 من المعرض الدولي للبناء ومواد البناء واألشغال العمومية "باتيماتيك" ، الذي 

الجزائر  في  البحري  الصنوبر  المعارض  قصر  في   ،  2021 نوفمبر   11 إلى   7 من  الفترة  في  أقيم 

قبل  من  التقارير  من  العديد  نشر  تم  واألجنبية.  الوطنية  الصحافة  من  كبيرة  استجابة   ، العاصمة 

الصحافة المكتوبة ومختلف وسائل اإلعالم اإللكترونية والسمعية البصرية. االهتمام اإلعالمي الذي 

تأكد هذا العام رغم الوضع االقتصادي الناجم عن األزمة الصحية.

�لقد استفاد المعرض من حملة إعالمية كبيرة، بقيادة Batimatec Expo ، إلبالغ مختلف المشغلين 

االقتصاديين والمهنيين والصناعيين للتطلع للحدث قبل أيام قليلة من افتتاح المعرض ، وال سيما 

التعاون مع مواقع إلكترونية واستخدام اإلشهار الحضري في الجزائر 

 وسائل اإلعالم:

الجزائرية ،  ، الوطن ، وكالة األنباء  ، المجاهد  ، السالم  اليوم   ، ، المساء  الصحافة الوطنية: الشعب 

.Horizons ، L’Expression ، Le Reporter ، Le Jour d’Algerie

...Forum Magazine, BTP Algérie, Vies de Villes, Qui fait Quoi :المجالت

 Ecotimes ، Tariqnews ، Tadensa News in Tamazight ، Dzair ، الصحافة اإللكترونية: اإلخبارية

Youtube

... ،FM الراديو: الجزائر القناة 1، الجزائر القناة 2، الجزائر القناة 3 و جيل

 Canal  ، نيوز  ،الشروق  النهار   ،  24 الجزائر   ، الجزائري  للتلفزيون  العمومية  المؤسسة  التليفزيون: 

 TV البالد ،TV الباهية ، Algérie

،WATANIA.TV، Dzair Tube :التلفزيون عبر اإلنترنت

تقرير مصور ... إلخ.

شكر و تقدير
يتقدم منظمو معرض BATIMATEC بالشكر للشركاء الوطنيين والدوليين والعارضين الذين شاركوا 

في نسخة 2021. نتطلع إلى رؤيتكم في اإلصدار القادم�

15 مايو 2022

صالون باتيماتيك  2021                                                                                  التقرير



  Batimatec معرض  أكد  القطاع،  هذا  في  المهنيين  بين  للتبادالت  كمنصة  دوره،  إلى  باإلضافة 

مرةأخرى دوره في تسهيل االتصاالت بين المهنيين الوطنيين، على المستوى المحلي ولكن أيًضا 

بين المشغلين الجزائريين واألجانب المتعددين بشأن استئناف النشاط - ما بعد كوفيد - في بالدنا.

عارضون راضون بشكل عام

أظهر االستطالع الذي أجرته Expo Batimatec حول آراء العارضين، ومعظمهم من مديري األعمال، 

الرضا العام عن تنظيم المعرض.

العديد من  انتقدت من قبل  النظافة واألمن،  السيارات،  الخدمة، مثل مواقف  لجودة  بالنسبة  أما 

المشاركين.

إستفاد المعرض من االفتتاح الرسمي الذي جمع خمسة أعضاء من الحكومة، وقد تألف الوفد الذي 

عززه حضوره وانطالقة المعرض وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي يرافقه 

الوزيرعن األشغال العمومية السيد كمال ناصري، وزير الموارد المائية واألمن المائي، السيد كريم 

حسني، وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، وزير التجارة وترويج الصادرات السيد كمال رزيق، باإلضافة 

إلى الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باالقتصاد المعرفي والمشاريع الناشئة السيد ياسين 

المهدي وليد.

وفد رسمي كبير أكد على أهمية الحدث الذي شجع عدًدا كبيًرا من الزوار يقدر بنحو 250 ألف محترف 

المعرض  ومكونات  المبتكرة  والمواد  التقنية  والرؤى  المستجدات  عن  واإلستفسار  القدوم  على 

األخرى، حدث رئيسي أكد مكانته باعتباره "أهم تجمع مهني لقطاع البناء على المستوى القاري".

واجهة  قطاع البنائين

الفاعلة في  الجهات  العديد من  البناء، بفضل  الذي يمثل واجهة حقيقية لقطاع  المعرض،  إستطاع 

إطالق  إلعادة  الدولة  تستعد  حيث  العام،  هذا  أنشطته  يستأنف  أن  والخاص،  العام  القطاعين 

قطاعاتها اإلقتصادية المختلفة، في سياق تحسين إيرادات الدولة في أعقاب إرتفاع أسعار النفط 

والغاز.

يعتبر  الذي  البناء،  قطاع  خالل  من  التحفيزية،  الحكومة  خطة  وفق  سيمر  االستثمارات  تنشيط  إن 

أساس أي بناء إقتصادي للبالد رغم التراجع الذي لوحظ خالل عام 2020 %3.87-، وفًقا للتوقعات، 

ليصل إلى متوسط %4.54 خالل الفترة 2021-2025.

خارج  الصادرات  وآفاق  اإلقتصادي  والتنويع  الوطنية  التنمية  ديناميكية  مع  القطاع  يتماشى  كما 

المحروقات، وبشكل خاص مع الهذف الذي حددته الحكومة والذي يتوقع 4 إلى 5 مليارات دوالر  من 

اإليرادات في نهاية عام 2021.

حدث تحت الالفتة "إعادة البناء االقتصادي"

 (SAFEX) والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير Batimatec Expo بتنظيم مشترك من قبل شركة

العمومية  واألشغال  البناء  ومواد  للبناء  الدولي  المعرض  من  والعشرون  الثالثة  النسخة  ُعقدت   ،

(Batimatec 2021) من الفترة 07 إلى 11 نوفمبر 2021 ، في قصر المعارض (الجزائر العاصمة) ، 

تحت رعاية وزارة السكن والعمران والمدينة.

وفًقا للنتائج التي حصلت في نهاية الحدث، جمعت نسخة 2021 من معرض Batimatec، 590 عارضا 

بما في ذلك 413 عارضا وطنيا و177 عارضا أجنبيا من 11 دولة.

تم   ،  Covid19 بـ  المرتبط  الصحي  الوباء  عن  الناجم  الصعب  اإلقتصادي  الوضع  من  الرغم  على 

إستئناف أنشطة المعرض Batimatec في ظل عالمة آفاق واعدة على المدى القصير والمتوسط 

، كجزء من ديناميكية النمو الجديدة ، وفي أعقاب خطة التحفيز التي أطلقتها السلطات العمومية 

والتي تعطي قطاع البناء واألشغال العمومية إهتماًما خاًصا.

على الرغم من النقاط السلبية القليلة، التي الحظها العارضون في المعرض، أشار غالبية الذين تم 

استجوابهم إلى نيتهم حجز مكانهم لنسخة العام المقبل وأكدوا على أنهم أوصوا بشكل أساسي 

.Batimatec 2022 بمشاركة أقرانهم في النسخة القادمة

األيام التقنية

مساهمة نوعية ومناقشة
كما هو الحال في كل عام، تم تعزيز نسخة 2021 من معرض Batimatec من خالل تنظيم عدة أيام 

تقنية تم عرضها في قاعة المحاضرات "على معاشي" في قصر المعارض.

نبيلة، ممثلة  السيدة طاهرات  الجيوتقنية، مقدمة من طرف  المخاطر  األول: عرض ألطلس  اليوم 

هيئة (CTC) تحت إشراف وزارة اإلسكان.

جزائريين  بارزين ومعماريين  مهنيين  بحضور   ،BIM مدير  رضا كسنتي،  السيد  الثاني: قدمها  اليوم 

مشهورين. تم تخصيصها لنمذجة معلومات البناء (BIM) بهذف إجراء جرد لتطبيق العمليات المعمارية 

المبتكرة في الجزائر.

اليوم الثالث: أشرف المهندس أكلي عمروش على تقديم يوم تجارب الشركات الناشئة في قطاع 

البناء، وال سيما من خالل شركتي Warchatic.com و Bricoula.com و Goutra. وقد أتاح اليوم 

الناشئة وإبراز  المباني" وعرض مشاريع الشركات  بـ "الرقمية في خدمة  الخاصة  البيانات  مراجعة 

مساهماتها في هذا القطاع.

LA CHARRETTE D’OR
تعزيز موهبة المهندسين المعماريين الشباب

(راعية   GICA مجموعة  نظمتها  التي   "La Charrette d'or" المعمارية  الهندسة  مسابقة 

المسابقة) والمجلة المتخصصة في الهندسة المعمارية "Vies de Villes" ، على هامش النسخة 

23 من معرض البناء الدولي ومواد البناء واألشغال العمومية (BATIMATEC) أتاحت منح جوائز 

ثمينة للمهندسين المعماريين الشباب الموهوبين الذين شاركوا في المسابقة ، وهو حدث فريد 

من نوعه في الجزائر.

�

المشروع الذي تم اختياره لهذه النسخة من Charrette d'Or يتعلق ب  "Water Front ، الواجهة 

البحرية للعاصمة" الذي تميز بتقديم 3 مشاريع نهائية من Charrette d'Or العاشر بما في ذلك 

مشروعين فائزين في المرحلة 01: - إعادة تأهيل 3 أقبية على ضفاف وادي الحراش.

التقارير الصحفية:

لقيت الدورة 23 من المعرض الدولي للبناء ومواد البناء واألشغال العمومية "باتيماتيك" ، الذي 

الجزائر  في  البحري  الصنوبر  المعارض  قصر  في   ،  2021 نوفمبر   11 إلى   7 من  الفترة  في  أقيم 

قبل  من  التقارير  من  العديد  نشر  تم  واألجنبية.  الوطنية  الصحافة  من  كبيرة  استجابة   ، العاصمة 

الصحافة المكتوبة ومختلف وسائل اإلعالم اإللكترونية والسمعية البصرية. االهتمام اإلعالمي الذي 

تأكد هذا العام رغم الوضع االقتصادي الناجم عن األزمة الصحية.

�لقد استفاد المعرض من حملة إعالمية كبيرة، بقيادة Batimatec Expo ، إلبالغ مختلف المشغلين 

االقتصاديين والمهنيين والصناعيين للتطلع للحدث قبل أيام قليلة من افتتاح المعرض ، وال سيما 

التعاون مع مواقع إلكترونية واستخدام اإلشهار الحضري في الجزائر 

 وسائل اإلعالم:

الجزائرية ،  ، الوطن ، وكالة األنباء  ، المجاهد  ، السالم  اليوم   ، ، المساء  الصحافة الوطنية: الشعب 

.Horizons ، L’Expression ، Le Reporter ، Le Jour d’Algerie

...Forum Magazine, BTP Algérie, Vies de Villes, Qui fait Quoi :المجالت

 Ecotimes ، Tariqnews ، Tadensa News in Tamazight ، Dzair ، الصحافة اإللكترونية: اإلخبارية

Youtube

... ،FM الراديو: الجزائر القناة 1، الجزائر القناة 2، الجزائر القناة 3 و جيل

 Canal  ، نيوز  ،الشروق  النهار   ،  24 الجزائر   ، الجزائري  للتلفزيون  العمومية  المؤسسة  التليفزيون: 

 TV البالد ،TV الباهية ، Algérie

،WATANIA.TV، Dzair Tube :التلفزيون عبر اإلنترنت

تقرير مصور ... إلخ.
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يتقدم منظمو معرض BATIMATEC بالشكر للشركاء الوطنيين والدوليين والعارضين الذين شاركوا 
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  Batimatec معرض  أكد  القطاع،  هذا  في  المهنيين  بين  للتبادالت  كمنصة  دوره،  إلى  باإلضافة 

مرةأخرى دوره في تسهيل االتصاالت بين المهنيين الوطنيين، على المستوى المحلي ولكن أيًضا 

بين المشغلين الجزائريين واألجانب المتعددين بشأن استئناف النشاط - ما بعد كوفيد - في بالدنا.

عارضون راضون بشكل عام

أظهر االستطالع الذي أجرته Expo Batimatec حول آراء العارضين، ومعظمهم من مديري األعمال، 

الرضا العام عن تنظيم المعرض.

العديد من  انتقدت من قبل  النظافة واألمن،  السيارات،  الخدمة، مثل مواقف  لجودة  بالنسبة  أما 

المشاركين.

إستفاد المعرض من االفتتاح الرسمي الذي جمع خمسة أعضاء من الحكومة، وقد تألف الوفد الذي 

عززه حضوره وانطالقة المعرض وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي يرافقه 

الوزيرعن األشغال العمومية السيد كمال ناصري، وزير الموارد المائية واألمن المائي، السيد كريم 

حسني، وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، وزير التجارة وترويج الصادرات السيد كمال رزيق، باإلضافة 

إلى الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باالقتصاد المعرفي والمشاريع الناشئة السيد ياسين 

المهدي وليد.

وفد رسمي كبير أكد على أهمية الحدث الذي شجع عدًدا كبيًرا من الزوار يقدر بنحو 250 ألف محترف 

المعرض  ومكونات  المبتكرة  والمواد  التقنية  والرؤى  المستجدات  عن  واإلستفسار  القدوم  على 

األخرى، حدث رئيسي أكد مكانته باعتباره "أهم تجمع مهني لقطاع البناء على المستوى القاري".

واجهة  قطاع البنائين

الفاعلة في  الجهات  العديد من  البناء، بفضل  الذي يمثل واجهة حقيقية لقطاع  المعرض،  إستطاع 

إطالق  إلعادة  الدولة  تستعد  حيث  العام،  هذا  أنشطته  يستأنف  أن  والخاص،  العام  القطاعين 

قطاعاتها اإلقتصادية المختلفة، في سياق تحسين إيرادات الدولة في أعقاب إرتفاع أسعار النفط 

والغاز.

يعتبر  الذي  البناء،  قطاع  خالل  من  التحفيزية،  الحكومة  خطة  وفق  سيمر  االستثمارات  تنشيط  إن 

أساس أي بناء إقتصادي للبالد رغم التراجع الذي لوحظ خالل عام 2020 %3.87-، وفًقا للتوقعات، 

ليصل إلى متوسط %4.54 خالل الفترة 2021-2025.

خارج  الصادرات  وآفاق  اإلقتصادي  والتنويع  الوطنية  التنمية  ديناميكية  مع  القطاع  يتماشى  كما 

المحروقات، وبشكل خاص مع الهذف الذي حددته الحكومة والذي يتوقع 4 إلى 5 مليارات دوالر  من 

اإليرادات في نهاية عام 2021.

حدث تحت الالفتة "إعادة البناء االقتصادي"

 (SAFEX) والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير Batimatec Expo بتنظيم مشترك من قبل شركة

العمومية  واألشغال  البناء  ومواد  للبناء  الدولي  المعرض  من  والعشرون  الثالثة  النسخة  ُعقدت   ،

(Batimatec 2021) من الفترة 07 إلى 11 نوفمبر 2021 ، في قصر المعارض (الجزائر العاصمة) ، 

تحت رعاية وزارة السكن والعمران والمدينة.

وفًقا للنتائج التي حصلت في نهاية الحدث، جمعت نسخة 2021 من معرض Batimatec، 590 عارضا 

بما في ذلك 413 عارضا وطنيا و177 عارضا أجنبيا من 11 دولة.

تم   ،  Covid19 بـ  المرتبط  الصحي  الوباء  عن  الناجم  الصعب  اإلقتصادي  الوضع  من  الرغم  على 

إستئناف أنشطة المعرض Batimatec في ظل عالمة آفاق واعدة على المدى القصير والمتوسط 

، كجزء من ديناميكية النمو الجديدة ، وفي أعقاب خطة التحفيز التي أطلقتها السلطات العمومية 

والتي تعطي قطاع البناء واألشغال العمومية إهتماًما خاًصا.

على الرغم من النقاط السلبية القليلة، التي الحظها العارضون في المعرض، أشار غالبية الذين تم 

استجوابهم إلى نيتهم حجز مكانهم لنسخة العام المقبل وأكدوا على أنهم أوصوا بشكل أساسي 

.Batimatec 2022 بمشاركة أقرانهم في النسخة القادمة

األيام التقنية

مساهمة نوعية ومناقشة
كما هو الحال في كل عام، تم تعزيز نسخة 2021 من معرض Batimatec من خالل تنظيم عدة أيام 

تقنية تم عرضها في قاعة المحاضرات "على معاشي" في قصر المعارض.

نبيلة، ممثلة  السيدة طاهرات  الجيوتقنية، مقدمة من طرف  المخاطر  األول: عرض ألطلس  اليوم 

هيئة (CTC) تحت إشراف وزارة اإلسكان.

جزائريين  بارزين ومعماريين  مهنيين  بحضور   ،BIM مدير  رضا كسنتي،  السيد  الثاني: قدمها  اليوم 

مشهورين. تم تخصيصها لنمذجة معلومات البناء (BIM) بهذف إجراء جرد لتطبيق العمليات المعمارية 

المبتكرة في الجزائر.

اليوم الثالث: أشرف المهندس أكلي عمروش على تقديم يوم تجارب الشركات الناشئة في قطاع 

البناء، وال سيما من خالل شركتي Warchatic.com و Bricoula.com و Goutra. وقد أتاح اليوم 

الناشئة وإبراز  المباني" وعرض مشاريع الشركات  بـ "الرقمية في خدمة  الخاصة  البيانات  مراجعة 

مساهماتها في هذا القطاع.

LA CHARRETTE D’OR
تعزيز موهبة المهندسين المعماريين الشباب

(راعية   GICA مجموعة  نظمتها  التي   "La Charrette d'or" المعمارية  الهندسة  مسابقة 

المسابقة) والمجلة المتخصصة في الهندسة المعمارية "Vies de Villes" ، على هامش النسخة 

23 من معرض البناء الدولي ومواد البناء واألشغال العمومية (BATIMATEC) أتاحت منح جوائز 

ثمينة للمهندسين المعماريين الشباب الموهوبين الذين شاركوا في المسابقة ، وهو حدث فريد 

من نوعه في الجزائر.

��

المشروع الذي تم اختياره لهذه النسخة من Charrette d'Or يتعلق ب  "Water Front ، الواجهة 

البحرية للعاصمة" الذي تميز بتقديم 3 مشاريع نهائية من Charrette d'Or العاشر بما في ذلك 

مشروعين فائزين في المرحلة 01: - إعادة تأهيل 3 أقبية على ضفاف وادي الحراش.

التقارير الصحفية:

لقيت الدورة 23 من المعرض الدولي للبناء ومواد البناء واألشغال العمومية "باتيماتيك" ، الذي 

الجزائر  في  البحري  الصنوبر  المعارض  قصر  في   ،  2021 نوفمبر   11 إلى   7 من  الفترة  في  أقيم 

قبل  من  التقارير  من  العديد  نشر  تم  واألجنبية.  الوطنية  الصحافة  من  كبيرة  استجابة   ، العاصمة 

الصحافة المكتوبة ومختلف وسائل اإلعالم اإللكترونية والسمعية البصرية. االهتمام اإلعالمي الذي 

تأكد هذا العام رغم الوضع االقتصادي الناجم عن األزمة الصحية.

�لقد استفاد المعرض من حملة إعالمية كبيرة، بقيادة Batimatec Expo ، إلبالغ مختلف المشغلين 

االقتصاديين والمهنيين والصناعيين للتطلع للحدث قبل أيام قليلة من افتتاح المعرض ، وال سيما 

التعاون مع مواقع إلكترونية واستخدام اإلشهار الحضري في الجزائر 

 وسائل اإلعالم:

الجزائرية ،  ، الوطن ، وكالة األنباء  ، المجاهد  ، السالم  اليوم   ، ، المساء  الصحافة الوطنية: الشعب 

.Horizons ، L’Expression ، Le Reporter ، Le Jour d’Algerie

...Forum Magazine, BTP Algérie, Vies de Villes, Qui fait Quoi :المجالت

 Ecotimes ، Tariqnews ، Tadensa News in Tamazight ، Dzair ، الصحافة اإللكترونية: اإلخبارية

Youtube

... ،FM الراديو: الجزائر القناة 1، الجزائر القناة 2، الجزائر القناة 3 و جيل

 Canal  ، نيوز  ،الشروق  النهار   ،  24 الجزائر   ، الجزائري  للتلفزيون  العمومية  المؤسسة  التليفزيون: 

 TV البالد ،TV الباهية ، Algérie

،WATANIA.TV، Dzair Tube :التلفزيون عبر اإلنترنت

تقرير مصور ... إلخ.

شكر و تقدير
يتقدم منظمو معرض BATIMATEC بالشكر للشركاء الوطنيين والدوليين والعارضين الذين شاركوا 

في نسخة 2021. نتطلع إلى رؤيتكم في اإلصدار القادم�

15 مايو 2022

صالون باتيماتيك  2021                                                                                  التقرير



www.batimatecexpo.com


