بيان صحفي
مجمع جيكا يلتقي زبائنه في سطيف

تحت الرعاية السامية لمعالي السيد وزير الصناعة و المناجم ،ينظم المجمع الصناعي إلسمنت الجزائر
(جيكا) ،ابوابا مفتوحة على صناعة اإلسمنت ،و ذلك يوم الخميس  20جويلية  2017بمصنع اإلسمنت
بعين الكبيرة (سطيف).
و سيتم خالل هذه األبواب المفتوحة التطرق –بشكل خاص -إلى نشاطات شركة اإلسمنت لعين الكبيرة
التابعة لجيكا .و يهدف المجمع ،من خالل هذا اللقاء ،إلى التقرب أكثر من شركاءه و زبائنه ،و كذا االستماع
إلى انشغاالتهم و تطلعاتهم من أجل االستجابة لها بشكل أفضل.
و يجدر التنويه إلى أنه في إطار مشروعه الجديد "ميثاق الزبون" ،الذي أطلق بالشراكة مع مركز البحث
في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية (كرياد) ،يلتزم المجمع باكتساب الثقة الكاملة لزبائنه و ضمان
وفاءهم.
و قد وجهت الدعوة لجميع الفاعلين في مجاالت البناء و األشغال العمومية و الري ،و كذا ممثلي منظمات
أرباب العمل للمشاركة في هذا الحدث الخاص بمجمع جيكا ،و الذي يراد له أن يكون فضاءا للقاء و
التبادل مع جميع مهنيي قطاع التشييد.
و يتضمن جدول اعمال هذا اليوم الدراسي ،عرضا حول مجمع جيكا و فروعه و مشاريعه ،إلى جانب
مداخالت حول توسيع القدرات اإلنتاجية لمصنع اإلسمنت لعين الكبيرة ،و مشروع "ميثاق الزبون" و كذا
المنصة االلكترونية للتعامالت و الموجهة للزبائن.
للتذكير ،فقد سجلت شركة اإلسمنت لعين الكبيرة ،خالل  ،2016إنتاجا يقدر ب 370ر 1مليون طن من
اإلسمنت ،و ينتظر ان يتجاوز إنتاجها  3ماليين طن مع استالم خطها الجديد ،الذي دخل حيز اإلنتاج خالل
الثالثي األول من .2017
و يشار إلى أن مجمع جيكا –رائد صناعة اإلسمنت الوطنية -كان حقق خالل  ،2016و للمرة الثانية على
التوالي ،رقما قياسيا جديدا في اإلنتاج ،ببلوغ 604ر 12مليون طن من اإلسمنت ،مقابل 143ر 12مليون
طن سنة  ،2015أي بزيادة  4بالمائة.
و قد وضع المجمع ضمن أولوياته المساهمة الفعالة في تغطية العجز المسجل في مادة اإلسمنت ،مع
مواصلة اإلستثمارات الكبرى في قطاع السكن و المنشآت.
من جانب آخر ،فإن مجمع جيكا ،الذي شرع في تنفيذ مخطط طموح لتطوير مختلف وحداته إلنتاج
اإلسمنت ،يعول أيضا على تطوير شعب إنتاج الحصى و الخرسانة الجاهزة لإلستعمال ،في إطار
استراتيجيته لتنويع اإلنتاج.

من جهة أخرى ،و سعيا منه للمحافظة على صورته كمؤسسة مواطنة ،أطلق المجمع عددا من العمليات
التي تهدف لحماية البيئة من اآلثار السلبية الناجمة عن نشاطات إنتاج اإلسمنت.
و يتعلق األمر ،أساسا ،باستبدال أجهزة تصفية الغبار القديمة ،على مستوى مصانع اإلسمنت ،بأخرى
عصرية تعمل على تصفية و شطف الغبار عبر أكياس طويلة ،و إنشاء محطات لتنقية المياه المستعملة ،و
إعادة تدوير النفايات ،و حرق األدوية ،و إعادة تهيئة المحاجر و اقتصاد الطاقة.
بالموازاة مع ذاك ،و في إطار سياسته الخاصة بالنظافة و السالمة و البيئة ،فقد بذل مجمع جيكا كل
اإلمكانيات الالزمة حتى يضمن لمستخدميه مزاولة عملهم وفق شروط تستجيب للمعايير الدولية المتعلقة
بالسالمة و األمان.

