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حففل االفتتااح
خادم
 BATISببير م
STORE
E
201
 1جوويلية 15
 BATالرويببة والجلفة ،الفارج
TISTORE
تجارية لمواد البناء ،وببعد افتتاح E
في إطار نشر عالمتنا التج
بير خادم في  1جويلية  20155على الساعة  21:330مساءء بحضور
جزائر سيفتتتح مركزه اللتجاري ر
الج
جزائريين.
صيات والممسؤولين الج
عدد من الشخص
د
ت التي
مربع تشمل جمميع المنتجات
أكثر من  50000متر بع
تشييده على مساحة ر
ھذا المركز التتجاري تم تش
ت ،سالمة اللموقع... ،ووديكور.
ى ،أشغال ثثانوية ،أدووات ومعدات
تخص البناء :أشغال كبرى
ص
طاع البناء والتشييد منھاا  ٪90من
ألكبر العالممات في قط
مجموعة كاملة من المنتجات ووالخدمات أل
ة
ك
ھناك
ي
صل
أص
جزائري سيتم توزييعھا.
واسعة
ة
أن تقديم لعمال
 BATھو ن
 ،20التزام TISTORE
 100فرع بحلوول عام 020
مع ھدف 1
مالئھا مجمووعة
ستقرة ومعقوولة..
عبر أنحاء االبالد على ممدار العام بأسعار مس
من الخيارات لللمنتجات ووالخدمات ع
النھھاية
معلوومات عامة
 (BAھي عالمة تجاارية متخصصة في توزيع مواد البناء ،وتعمل من خالل ششبكة من الموزعين أأصحاب االمتياز عللى التراب الوطني لللمساھمة في التنمية
باتيستتور)ATISTORE
صادية واالجتماعية ووإضفاء الطابع االححترافي على قطاع اللبناء .
االقتص
عة الفارج الجزائر.
 (BAھي عالمة تجاارية تابعة لمجموع
باتيستتور)ATISTORE
المنتج الثاني لمواد البناءء من خالل أنشطته "األسمنت ،الركام ووالخرسانة والجبس"" .لدى الفارج الجزائر مصنعين لالسمننت بمسيلة و عقاز ببقدرة إنتاج إجمالية
ج
الفارج الجزائر
يعد ال
كما يجري بناء مصنع لالسمنت جديد ببسككرة.
رة انتاجية تبلغ  1م طن /في السنة .ا
 8.6م طن  /في السنة .ككما يدير بشراكة معع جيكا مصنع االسممنت بمفتاح ذات قدر
ج لوحة كولباووحدة
سيدار˓مصنعا إلنتاج
زائر˓بشركة مع كوس
خص الملموس – فللديه  25مركز إلنتااج الخرسانة ذات قددرة إجمالية تبلغ ملليون متر مربع .كماا تشغل الفارج الجز
فيما يخ
ألن لفتح أول الفتة لببيع مواد البناء "بتتيستور".
قرب قسنطينة و مخبر تطبيقي لمواد البناءء برويبة و تستعد األ
تعبئة و التغليف ب
عريريج و محطة للتع
النتاج األكياس ببرج بوع
ج
ستباقية ذات مسؤوليية اجتماعية للشركةة.
الجتماعية ال سيما ممن خالل سياسته االس
 2600شخص ،وتششارك بنشاط في التنمية االقتصادية واال
توظف الفارج الجزائر 0
ف
ظفين.
ظف  64,000موظ
جد في  62بلدا ويوظ
 15مليار يورو في عام  ،2013يتواج
العالمي في مجال مواد البنبناء ،وحقق الفارج أرباحا تقدر ب5.2
ي
الفارج ھو الرائد
ج
و يعد عامل رئيسي في األسمنت ،والمجاميعع وأنشطة ملموسة ،الفارج يساھم في ببناء المدن في جميع أنحاء العالم باستعممال حلول مبتكرة ليج
جعلھا أكثر ترحيبا ووأكثر أحكاما وأكثر
اھتماماته ،في خدمة البنااء المستدامة واإلبداع
ا
حوث األول في العاللم في مواد البناء ،و يضع الفارج االبتككار في صميم
استداممة ،وأكثر جماال وذات تواصل أفضل .كما يضم مركز البح
المعمااري.
communicatiion.algeria@la
اتصل ب afarge.com
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