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تقديم
بسم اهلل الرمحان الرحيم
فــي ســياق اقتصــادي يتســم بتباطــؤ النمــو فــي قطــاع البنــاء و الــذي طــال لســنوات ،ســجلت شــركة كولــورادو إنخفاضــا طفيفــا فــي
رقــم معامالتهــا لســنة  ،2019فــي حيــن حققــت نتيجــة صافيــة مطابقــة تقريبًــا لتلــك المســجلة ســنة .2018
وتعكس هذه النتائج المسجلة مدى مالءمة إستراتيجية التنوع التي إعتمدتها شركة كولورادو
إعتمــدت شــركة كولورادومنــذ عــدة ســنوات ،سياســة تقــوم علــى تنويــع عــروض منتجاتهــا وذلــك مــن خــال اإلنفتــاح علــى التصديــر
و تطويــر الصباغــات الصناعيــة و صباغــات الهيــاكل ،و ترمــي هــذه السياســة فــي جملــة أمــور ،إلــى التقليــل مــن تبعيــة نشــاط
الشــركة لقطــاع البنــاء.
ســجلت قطاعــات التصديــر والصباغــات الصناعيــة و صباغــات الهيــاكل تحســنا ســنة  ،2019وبلغــت قيمتهــا  20 %مــن إجمالــي
رقــم المبيعــات مقابــل  15 %فــي الســنة الماضيــة .وهــو مــا ســاهم إلــى حــد كبيــر فــي الحــد مــن انخفــاض رقــم المعامــات وتســجيل
نتائــج إيجابيــة علــى الرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة الغيــر مواتيــة فــي مجــال البنــاء.
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األحداث الرئيسية
تجديد العالمة «@@@ » الممنوحة من قبل
ين
ش
للتأم� عىل التجارة الخارجية
ال�كة الفرنسية
(كوفاس)
حصلــت شــركة كولــورادو للســنة الخامســة علــى التوالــي ،علــى
العالمــة « @@@» و التــي تمنحهــا الشــركة الفرنســية للتأميــن
علــى التجــارة الخارجيــة (كوفــاس) .و تُؤكــد هــذه العالمــة الجــدارة
االئتمانيــة و موثوقيــة الشــركة تجــاه شــركائها التجارييــن المحلييــن
واألجانــب.

تجديد شهادات إيزو واالنتقال إىل إيزو 45001
اســتطاعت شــركة كولــورادو تجديــد شــهادات نظــام إدارة الجــودة
الخــاص بهــا وفقــا للمعايير  ISO 14001 V2015بالنســبة للبيئة
و  ISO 45001 V2018بالنســبة لســامة وصحــة المهنيتيــن
وتمكنــت أيضــا مــن تجديــد شــهاداتها وفقًــا للمعيــار الدولــي ISO
 9001 V2015بالنســبة للجــودة
تؤكــد هــذه النتائــج المحققــة علــى مــدى التــزام شــركة كولــورادو
بمواصلــة نهجهــا اإلنمائــي المســتدام
تميــزت ســنة  2019باالنتقــال مــن معيــار OSHAS 18001
إلــى معيــار  ISO 45001الــذي أُصــدر ســنة 2018
ويشــار إلــى أن شــركة كولــورادو هــي شــركة الصباغــة الوحيــدة
فــي المغــرب التــي اســتطاعت الحصــول علــى الشــهادات الســالفة
الذكــر ُمجتمعـةً.

العالمة الذهبية "مقاولة بدون ي ن
تدخ�"
حصلــت شــركة كولــورادو للســنة السادســة علــى التوالــي علــى العالمــة
الذهبيــة "مقاولــة بــدون تدخيــن" ،التــي تمنحهــا مؤسســة اللــة ســلمى
للوقايــة وعــاج الســرطان،
ويأتــي هــذا اإلنجــاز كتتويــج للجهــود التــي تبذلهــا الشــركة مــن أجــل
محاربــة التدخيــن.
فبصــرف النظرعــن منــع التدخيــن داخــل فضــاءات الشــركة ،تُنظــم
كولــورادو بانتظــام حمــات للتوعيــة بمخاطــر التدخيــن ،كمــا تُقــدم
الدعــم للموظفيــن الذيــن يرغبــون فــي اإلقــاع عنــه مــن خــال تزويدهم
بمنتجــات تســاعد علــى اإلقــاع عنــه مجانًــا باإلضافــة إلــى توفيرالدعــم
الطبــي الــازم لهــم.
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األحداث الرئيسية
أفضل أداء
حصلــت شــركة كولــورادو للســنة الثانيــة علــى التوالــي ،علــى جائــزة "أفضــل أداء"
بالنســبة لمؤشــر "مراعــاة مخاطــر التلــوث".
ويتعلــق األمــر بتقييــم مســتقل ومجانــي ،يســتهدف القيــم الســوقية األربعــة واألربعيــن
األولــى فــي المغــرب ،تُجريــه مؤسســة فيجيــو إيريــش ( أحد فروع شــركة موديــز) ،نيابة
عــن أكثــر مــن  300صنــدوق اســتثمار دولــي ومديــر رؤوس األمــوال الذيــن يولــون اهتمامــا خاصــا للمخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة
وكــذا تلــك المرتبطــة بالحكامــة .وإلــى جانــب المخاطــر ،فــإن هــذا التقييــم يســلط الضــوء أيضــا علــى أفضــل مســتويات دمــج مبــادئ
وأهــداف المســؤولية االجتماعيــة فــي االســتراتيجيات والســلوكيات اإلداريــة
يعتمــد التصنيــف علــى  38معيــارا مرجعيــا و مــا يزيــد عــن  330مؤشــر يعكــس المتطلبــات المعياريــة المنصــوص عليهــا فــي
االتفاقيــات والتوصيــات الدوليــة والســيما تلــك الخاصــة باألمــم المتحــدة ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة .ويتــم تصنيــف المقــاوالت بنــا ًء علــى مــدى مالءمــة مؤشــراتها وفعاليــة نظامهــا اإلداري بالنســبة لســتة مجــاالت وهــي:
الرأســمال البشــري ،حقــوق اإلنســان ،البيئــة ،األخالقيــات التجاريــة ،الحكامــة و االلتــزام المجتمعــي.

تجديد شهادة ECOLABEL
تتوفــر شــركة كولــورادو منــذ عــدة ســنوات علــى مجموعــة
بيئيــة معتمــدة "  "ECOLABELويرجــع الفضــل في ذلك
إلــى اســتراتيجيتها المســتدامة فــي مجــال البحــث والتطويــر
وخبــرة فُرُقهــا.
اســتطاعت شــركة كولــورادو ســنة  ،2019تجديــد هــذه
الشــهادة بالنســبة لــكل منتجــات المجموعــة.
ويشــار إلــى أن عالمــة  ECOLABELهــي العالمــة
اإليكولوجيــة األوروبيــة الرســمية و الوحيــدة التــي تُســتخدم
داخــل دول االتحــاد األوروبــي.
بإعتبارهــا عالمــة علــى التميــز ،تضمــن ECOLABEL
االمتثــال الصــارم للمتطلبــات التــي تســتهدف الحــد مــن
االثــار البيئيــة للمنتجــات مــع الحفــاظ علــى مســتويات أدائهــا.
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األحداث الرئيسية
ين
تدش� منصة الغرب اللوجيستية

أطلقــت شــركة كولــورادو منصــة الغــرب اللوجيســتية فــي مــارس  ،2019وتحــل هــذه المنصــة الجديــدة محــل وكاالت الربــاط وفــاس التــي أُغلقــت في
نهاية فبرايــر .2019

تمتــد منصــة الغــرب اللوجيســتية علــى مســاحة تفــوق ســتة آالف متــر مربــع وتتكــون مــن مســتودع للتخزيــن ووكالــة و صالــة عــرض ،ويرمــي هــذا
المشــروع إلــى دعــم مختلــف المشــاريع اإلنمائيــة التــي أطلقتهــا شــركة كولــورادو فــي الســنوات األخيــرة.
وبالتالي ،فإن هذه المنصة تُوفر مزيدًا من الموارد لتوسيع نطاق عمليات التسليم في ظل ظروف أفضل
فيمــا يلي أهم مميزات المنصة :
 مضاعفة ســعة التخزين ثالث مرات ؛ تركيــب رفــوف ومعــدات مناولــة المــواد حديثــة تســمح بزيــادةالتدفقــات وحفــظ المنتجــات بشــكل أفضــل ؛
 موقــع اســتراتيجي وإمكانيــة التســليم فــي أقــل مــن ســاعة فــي «جهــة الربــاط ونواحيهــا » و فــي غضــون ســاعتين فــي « جهــة
فــاس ونواحيهــا » و خــال ثــاث ســاعات فــي « جهــة طنجــة
ونواحيهــا »
 أســطول يتالءم مع األهداف المتوخاة فريــق متمــرس و بيئة عمل حديثة ومرنةوتتوفر شركة كولورادو حاليا على:
 موقعين صناعيين :أحدهما بمنطقة عين السبع ،واآلخر بمنطقة دار بوعزة منصة لوجيستية بالدار البيضاء تتكون من مستودعين مركزيين  ،أحدهما بمنطقة دار بوعزة واآلخر بمنطقة عين السبع منصة الغرب اللوجيستية بالقنيطرة ثالث وكاالت جهوية :في مدن وجدة وأكادير ومراكش عشــرة صــاالت عــرض  :ثالثــة بالــدار البيضــاء (عيــن الســبع  CIL ،والزرقطونــي)  ،اثنــان بالقنيطــرة (مدينــة القنيطــرة والغــرب)  ،واحــدةبمكنــاس ،واحــدة فــي بنــي مــال  ،واحــدة بطنجــة  ،واحــدة بوجــدة ،وواحــدة بمراكــش.
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إصدارات جديدة
منتجات الديكور:
سيلڤيا  -دهان تزييني جديد

ســيلفيا دهــان تزيينــي ذو مظهــر ناكــري و رملــي يســتعمل لتزييــن
الفضــاءآت الداخليــة يعطــي لفضائــك لحنــا فريــدًا.
هــذا المنتــوج متوفــر فــي عبــوة بحجــم  2.5كلــغ بتصميــم جديــد ومتوفــر
فــي عــدة ألــوان.

توارݣ

توارݣ دهان تزييني ذو مظهر براق و لؤلؤي.
شهدت سنة  2019إحداث تغييرات على هذا المنتوج :
 قاعــدة جديــدة و محســنة آللــة التلويــن فــي عبــوة بحجــم  2.5كلــغ بتصميمجديــد ومتوفــر فــي عــدة ألــوان لمســاعدة العمالء علــى اإلختيار
 تصور جديد للقوائم واأللوان والعبوات ( 1كلغ 2.5 ،كلغ و  20كلغ). إطــاق مراجــع جديــدة لدهــان تــوارݣ ذهبــي تنضــاف إلــى المراجــع الـــ 21المتوفــرة حاليًــا.

ستيال

ســتيال دهــان تزيينــي داخلــي ذو مظهــر بــراق و لؤلــؤي ،يعطــي لفضائــك
جــوا مريحــا و أنيقــا
شــهدت ســنة  ،2019إطــاق قاعــدة جديــدة و محســنة لهــذا المنتــوج فــي
عبــوة بحجــم  2.5كلــغ بتصميــم جديــد ومتوفــر فــي عــدة ألــوان.
ولتلبيــة طلبــات عمالئهــا ،أطلقــت شــركة كولــورادو أيضــا دهــان ســتيال
إكســترا أبيــض فــي عبــوة بحجــم  2.5كلــغ و 20كلــغ و ســتيال محايــد فــي
عبــوة ســوداء أكثــر جاذبيــة بحجــم  20كلــغ ،تنضــاف إلــى العبــوات المتوفرة
حاليــا :عبــوات  1و 2.5و  10كلــغ.

نون� 2020
ب

7

مجلة التواصل كولورادو

إصدارات جديدة
روڤانا  -دهان تزييني جديد من حجم  5كلغ

دهــان تزيينــي يضفــي لمســة مــن األناقــة األصيلــة و يعطــي للمســاحات
المزينــة مظهــرًا عتيقــا.
يمكن تطبيقه بتأثيرات مختلفة (تأثير ترافرتينو والحجر و الخرسانة).

طالء روڤانا

عبارة عن طالء تزييني يُعطي للسطح المعالج مظهرا براقا و لؤلؤيا
يمكــن تطبيقــه بشــكل مباشــر أو تلوينــه فــي نظــام آلــة التلويــن ماجيــك
كولــور للحمايــة و التزييــن.

منتجات فينيليكية:

إيطوماكس

أكريماط

إيطوماكــس دهــان فينيلــي مائــي أبيــض لألشــغال اإلقتصاديــة،
ُيســتعمل فــوق المســاحات الداخليــة :اإلســمنت و الجبــص.
أطلــق هــذا المنتــوج فــي عبــوات جديــدة مــن حجــم  30و 45
كيلوغــرام.

عبــارة عــن دهــان مائــي أكريليكــي أبيــض اللــون ،جــد ناعــم
لألشــغال الداخليــة.
تــم إطــاق دهــان أكريمــاط فــي عبــوة جديــدة بحجــم  10لتــر،
لتحــل محــل عبــوة  13لتــر.
هــذا المنتــوج حاصــل علــى أفضــل تصنيــف ( +Aأدنــى مســتوى
انبعاثــات المركبــات العضويــة المتطايــرة) وحاصــل علــى شــهادة
.ECOLABEL

كولوڤنيل 900

دهــان فينيلــي ذو جــودة عاليــة لألشــغال المتميــزة الداخليــة
والخارجيــة مثــل :األســمنت والجبــس والخرســانة.
يتميــز هــذا الدهــان ببياضــه الناصــع و تغطيتــه و مردوديتــه
العاليــة.
كولوڤنيل  900متوفر في عبوات بحجم 1و 5و 30و  45كلغ.
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إصدارات جديدة

أندوي الواجهات P10

تــم إطــاق هــذا المنتــوج فــي عبــوة جديــدة بحجــم  5كلــغ ،تنضــاف
إلــى عبــوة  25كلــغ.
وهــو عبــارة عــن أنــدوي للمعالجــة النهائيــة تســمح بتنعيــم الجــدران
وإصالحــات أعمــال البنــاء علــى مســتوى الواجهــات
يتميز بتماسكه الخارجي و مقاومته الكبيرة.
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أندويبوكس

عبــارة عــن معجــون إبوكســي مــن دون مذيبــات ،يتميــز
بالتجفيــف الســريع ،وقدرتــه علــى االلتصــاق والمقاومــة.
يُ َمكــن أندويبوكــس مــن الحصــول علــى ســمك عالــي فــي طبقة
واحــدة ،دون ترهــل ودون تراجع الســمك
أندويبوكــس موجــه لألســطح الفوالذيــة والخرســانة والخشــب
والبوليســتر و غيرهــا مــن األســطح.
تــم إطــاق هــذا المنتــوج مرفوقــا بالمجفــف الخــاص بــه فــي
عبــوة بحجــم  2.5لتــر.

مجلة التواصل كولورادو

إصدارات جديدة
منتجات أخرى:
طالء ماران  4.6لتر  850 -مل.

طــاء اصطناعــي شــفاف ،علــى شــكل شــريط ناعــم والمــع
ومقــاوم لألشــعة فــوق البنفســجية ،مصمــم خصيصــا ألشــغال
الخشــب الداخليــة و الخارجيــة.
أعيد تصميم العبوات من حجم  850مل و  4.6لتر.

توفلكس  20كلغ  6 -كلغ

دهــان مانــع لتســرب الميــاه ،نصــف المــع و مــرن ،مقــاوم
للمــاء و مكــون مــن األليــاف المطاطيــة.
بفضــل المــواد المضافــة التــي تــم اختيارهــا بعنايــة ،يُمكــن
اســتعمال توفلكــس فــي الشــرفات التــي يمكــن الولــوج إليهــا و
األســقف و الواجهــات
يمتــاز بمرونتــه العاليــة وبمقاومتــه لألحــوال الجويــة .كمــا أنــه
مقــاوم للفطريــات و اإلتســاخ.
تــم إطــاق المنتــوج فــي عبــوة بحجــم  20كلــغ ثــم فــي عبــوة
بحجــم  6كلــغ.

فنيروي

فنيــروي طبقــة أوليــة ضــد التــآكل خــاص للحديــد و المعــادن
الحديديــة.
يطبــق فنيــروي بعد التنظيــف بالفرشــاة الميكانيكيــة أو الكيماوية
إلزالــة طبقــة الصــدأ المتكونة.
تــم إطــاق المنتــوج فــي عبــوة بحجــم  5كلــغ ثــم فــي عبــوة
بحجــم  1كلــغ.
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معارض دولية 2019
معرض سينكون  -السنغال

يعتبــر معــرض ســينكون مــن بيــن أبــرز معــارض مــواد البنــاء والبنــى التحتيــة فــي غــرب أفريقيــا و يحظــى باهتمــام متزايــد
مــن قبــل العارضيــن و الــزوار علــى حــد الســواء .وجديــر بالذكــر أن شــركة كولــورادو تشــارك للمــرة الثالثــة فــي هــذا الحــدث.

معرض بروجكت قطر

تعتبــر رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030وكأس العالــم لكــرة القــدم  2022مــن بيــن محــركات النمــو الرئيســية لقطــاع البنــاء فــي البالد.
ويشــهد هــذا األخيــر نمــوا هــو األســرع فــي منطقــة الخليــج .حيــث تــم تخصيــص  26مليــار دوالر للمشــاريع الكبرى .ومــن جهتها
تواصــل شــركة كولــورادو غــزو األســواق العالميــة وتبصــم علــى المشــاركة الثانيــة لهــا في هــذا المعرض.
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الندوات والدورات التدريبية
الدهانين المهنيين
لفائدة
ّ
تتولــى شــركة كولــورادو أهميــة بالغــة لتكويــن الدهانيــن و المهنييــن الراغبيــن فــي تحســين معارفهــم التقنيــة ،و لهــذا الغــرض ،فقــد تــم
إنشــاء  11مدرســة تكويــن علــى مســتوى أهــم المــدن المغربيــة .
تنظــم شــركة كولــورادو بانتظــام حلقــات دراســية لفائــدة الدهانيــن مــن أجــل تدريبهــم علــى أحــدث المنتجــات وتقنيــات التطبيــق المقابلــة.
و يحصــل الدهانــون فــي نهايــة التداريــب ،علــى شــهادات تقديريــة وبطاقــات التدريــب المهنــي.
واستفاد سنة  2019ما ال يقل عن 1700دهان مهني من الدورات التدريبية و الندوات التي تُنظم داخل مدارس الشركة .
فيما يلي صور بعض الندوات والدورات التدريبية التي نظمتها شركة كولورادو لفائدة المهنيين خالل سنة .2019

ندوة  -طنجة

ندوة  -تطوان

ندوة  -الفقيه بن صالح
نون� 2020
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الحملة الرقمية

إدراكا منهــا ألهميــة التكنولوجيــا الرقميــة و مــدى تأثيرهــا علــى عالقــة الشــركة بزبناءهــا ،إعتمدت شــركة كولــورادو اســتراتيجية رقمية
شــاملة لتكــون قريبــة قــدر اإلمــكان مــن المهنييــن و األفــراد علــى حــد الســواء.
وفي هذا الصدد ،تُوفر شركة كولورادو لزبناءها العديد من وسائل التواصل ،نخص منها بالذكر
التطبيقات المحمولة  :تطبيق " "Simulationواختيار منتجات كولورادو.
الموقــع اإللكترونــي للشــركة www.colorado.ma :متوفــر بثــاث لغــات (اإلنجليزيــة والفرنســية والعربيــة) ويعــرض جميــع
المعلومــات الخاصــة بمنتجــات الشــركة (بوابــة تجاريــة)  ،كمــا أصبــح بإمــكان زبنــاء الشــركة وذلــك إبتــداءا مــن ســنة  ،2019الحصــول
علــى عــروض األســعار بشــكل تلقائــي و فــوري .تتوفــر كولــورادو أيضــا علــى بوابــة إلكترونيــة خاصــة بالشــركة تعــرض أهــم
المعلومــات المؤسســاتية.
تتوفــر شــركة كولــورادو علــى صفحــات خاصــة بهــا علــى مختلــف شــبكات التواصــل اإلجتماعــي كفايســبوك ،و إنســتغرام و تويتــر
وتتفاعــل بشــكل مســتمر مــع مشــتركيها مــن خــال نشــر تدوينــات حــول أحــدث المنتجــات و اإلصــدارات و األلــوان
تتوفــر شــركة كولــورادو علــى قاعــدة كبيــرة مــن المشــتركين ،تناهــز  200ألــف مشــترك علــى صفحتهــا الرســمية على موقع فيســبوك،
أغلبهــم مــن الدهانيــن و مصممــي الديكور و المهندســين المعمارييــن و األفراد.
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المشاركة في النسخة الثانية
من «صنع بالمغرب»
ف
ت
ال� تنظمها الجمعية المغربية
المشاركة ي� النسخة الثانية من «صنع بالمغرب» ي
للمصدرين
أطلقــت الجمعيــة المغربيــة للمصدريــن سلســلة اللقــاءات الشــهرية « صنــع
بالمغــرب» مــن أجــل إتاحــة الفرصــة أمــام المــدراء و مســؤولي الشــركات
الكبــرى النشــيطة فــي مجــال التصديــر لعــرض تجاربهــم و مناقشــة التحديــات
التــي واجهتهــم.
وفــي النســخة الثانيــة مــن هذه اللقــاءات ،اســتضافت جمعية  ASMEXشــركة
كولــورادو فــي أكتوبــر  ،2019إلطــاع المصدريــن علــى خبرتهــا الدوليــة فــي
هــذا المجال.
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الرعاية و األعمال الخيرية
فــي ســياق مواصلــة سياســتها فــي مجــال التنميــة المســتدامة و حرصــا منهــا علــى تــرك أثــر إيجابــي علــى بيئتهــا المحيطــة ،اســتجابت
شــركة كولــورادو لطلبــات الجمعيــات التــي تُعنــى بتحســين أوضــاع األطفــال و العائــات المحتاجــة.
وفي هذا اإلطار تم دعم العديد من المشاريع والتي نذكر منها على وجه الخصوص:

الدعم المقدم لجمعية مودة للتكافل ورعاية األسرة

في إطار مشروعها الرامي إلى بناء إقامة لفائدة طالبات العالم القروي «دار الطالبة».

دعم جمعية «الشروق»

فــي ســياق مشــاركتها فــي برنامــج « مدرســة الفرصــة الثانيــة» .تطمــح جمعيــة شــروق إلى إعــادة تأهيل
و إدارة مدرســة إبــن باجــة لكــي تكــون قــادرة علــى اســتيعاب مئــات التالميــذ فــي  14حجــرة دراســية .

مدرسة إبن باجة  -الدار البيضاء
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الرعاية و األعمال الخيرية
دعم جمعية «ساعة سعيدة»

أخــاق ،تضامــن ،تســامح وفعاليــة  :هــي قيــم تحملهــا روح جمعيــة «ســاعة ســعيدة» ،وتشــاطرها معهــا
شــركة كولــورادو ،بإعتبارهــا شــريكا لهــا منــذ ســنوات عديــدة.
وجريــا علــى عادتهــا ،ســاهمت شــركة كولــورادو هــذه الســنة فــي إعــادة تأهيــل حجــرات دراســية لفائــدة
أطفــال الجمعية.

تقديم الدعم لجمعية رعاية ابن السبيل «دار لميمة»

توفــر مؤسســة الرعايــة االجتماعيــة «دار لميمــة» لألطفــال فــي وضعيــة صعبــة ،اإليــواء و الحمايــة فــي
بيئــة ســليمة وآمنة
ويرمــي هــذا المشــروع إلــى توفيــر التعليــم و الســكن لألطفــال المتخلــى عنهــم و تقديــم الرعايــة الطبيــة
لهــم وتطويــر المشــاريع و األنشــطة الضروريــة لتحقيــق تنميتهــم النفســية.

الدعم المقدم لنادي «إيمي خير» من المدرسة المحمدية للمهندسين

يتطلــع الطلبــة المهندســون المنخرطــون فــي نــادي «إيمــي خيــر» مــن خــال الجهــود التــي يبذلونهــا إلــى
دعــم الســكان الذيــن يعيشــون فــي ظــروف غيــر مســتقرة.
وجريــا علــى عادتهــا ،دعمــت شــركة كولــورادو القافلــة اإلنســانية ال ُمنظمــة مــن قبــل النــادي ،وذلــك
مــن خــال إعــادة تأهيــل حُجــرة دراســية وقاعــة قــراءة بإحــدى المــدارس لفائــدة أطفــال دواويــر أرك،
أمســاكرو وإكيــس بضواحــي مدينــة أكاديــر.
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كأس العرش  :رعاية نادي اإلتحاد
البيضاوي
كأس العرش  :رعاية نادي االتحاد البيضاوي
ق ّدمــت شــركة كولــورادو الرعايــة لنــادي االتحــاد البيضــاوي ،وهــو نــادي مغربــي ممــارس فــي دوري الدرجــة الثانيــة المغربــي و الــذي
حقــق إنجــازاً تاريخيـا ً بتتويجــه بلقــب كأس العــرش لموســم  2019-2018للمــرة األولــى فــي تاريخــه ،عقــب فــوزه بنتيجــة  1-2علــى
فريــق حســنية أكاديــر (فريــق الدرجــة األولــى).
و لإلحتفال بهذا اإلنجاز غير المسبوق ،استقبلت شركة كولورادو ،بمقرها بعين السبع ،أعضاء لجنة نادي االتحاد البيضاوي.
وشــكلت هــذه اللحظــات البهيجــة ،فرصــة مواتيــة للتأكيــد مجــددا علــى دعــم و تشــجيع كولــورادو للنــادي وأعضــاء طاقمــه التقنــي و أخذ
صــور تذكاريــة مــع موظفي الشــركة
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حوار
تعريف
رشــيد غالمــي مــن مواليــد مدينــة الفقيــه بــن صالــح  ،صبــاغ
مهنــي محتــرف متخصــص في صباغــة المبانــي و الصباغات
التزينيــة ،تلقيــت عــدة تكوينــات و تدريــب مــع جــل الشــركات
ومــن بينهــا شــركة كولــورادو الرائــدة مجــال التكويــن.
 - 1مــا هــي اهــم المنتوجــات التــي تزخــر بهــا شــركة
كولــورادو فــي اآلونــة األخيــرة ؟
رشيد غالمي
مح�ف متخصص �ف
صباغ ن
مه� ت
تعتبــر منتوجــات كولــورادو الرائــدة فــي مجالهــا ،متنوعــة
ي
ي
ن
ت
ز
صباغة
المبا� و الصباغات ال�ينية
ي
ومختلفــة لتلبيــة جميــع المتطلبــات التــي يفرضهــا الزبــون
بصفــة عامــة و الزبــون المغربــي بصفــة خاصــة ،ومــن بينهــا
للدكــر و ليــس للحصر،أورســيلف ،أكوفيرنــي روفانــا ،تــوارك
 ،كولوفينيــل  ،900توفلكــس  ،أنــدوي فصــاد  P10ســتيال والالئحــة طويلــة ...
 - 2كيف تنظرون للمستوى الدي وصلت إليه شركة كولورادو في عالم الصباغة و التزيين ؟
شــركة كولــورادو هــي األولــى فــي مجــال تخصصهــا ،وهــدا عائــد إلــى جــودة وتنــوع منتجاتهــا مــن المــواد األوليــة إلــى التزينيــة
النهائيــة باإلضافــة إلــى قربهــا مــن المســتهلك نظــرا ألثمنتهــا المناســبة لمنتجاتهــا .
 - 3ما رأيك في المبادرة التي قامت بها شركة كولورادو فيما يخص زيارة تقني كولورادو الى اإلوراش ومدى اهميتها ؟
فــي اطــار اســتمرارية العالقــة الجيــدة بيــن شــركة كولــورادو و المهنييــن ،وضعــت الشــركة تقنــي محتــرف (مصطفــى رشــدي) رهــن
اشــارة المهنييــن وهــدا االخيــر ال يبخــل علينــا بنصائحــه المهمــة و تحفيزاتــه ممــا يطــور مســتوانا التقنــي و المهنــي باإلضافــة الــى
مســاندته و متابعتــه للحرفييــن فــي االوراش مــن ناحيــة المســاندة التقنيــة ،بــل قــد تصــل الــى مســألة التطبيــق المباشــر للحصــول
علــى نتائــج ترضــي الجميــع (الزبــون ،الحرفــي ،العقاقيــر و الشــركة).
- 4ما هي أهم اإلكراهات التي يعرفها القطاع أثناء كوفيد  19؟
كباقــي القطاعــات المهنيــة و الحيويــة ،عرفــت مهنــة الصباغــة انخفاضــا ملحوظــا خــال جائحــة كوفيــد  19حيــث تأثــرت جــل
المهــن والحــرف و بالخصــوص مهنــة الصباغــة و دلــك لعــدم توفرهــا علــى التغطيــة الصحيــة ،بطاقــة الرميــد وال حتــى صنــدوق
الضمــان االجتماعــي ،ممــا خلــق ركــودا تامــا خــال هــذه الفتــرة العصيبــة ،و نطلــب مــن هللا عــز و جــل ان يرفــع عنــا هــدا الوبــاء
 - 5ما هي النصائح التي يمكن تقديمها للحرفي المغربي بعد جائحة كورونا ؟
النــاس تتابــع بشــكل يومــي مــا يحصــل مــن تطــورات علــى مســتوى العالــم بشــأن جائحــة فيــروس كورونــا لهــدا أنصــح نفســي و
جميــع الحرفييــن بعــدم االســتهانة بهــذا الوباء،وغســل اليديــن بانتظــام  ،احتــرام مســافة االمــان  ،تجنــب لمــس العيــن واالنــف و الفــم
قبــل غســل اليديــن ،لبــس الكمامــة ،و ال ننســى التفــاؤل بالخيــر و التضامــن و التكافــل فيمــا بعضنــا إلســتدراك مرحلــة مــا قبــل
كورونــا.
كلمة أخيرة
أتقــدم بجزيــل الشــكر لمســيري شــركة كولــورادو علــى المجهــودات المبذولــة مــن أجــل تحســين و تطويــر هــده الحرفــة و أختــم بهــذا
الدعــاء دعــاء عــن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم وقــت األمــراض :
” اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن جهــد البــاء ودرك الشــقاء وســوء القضــاء وشــماتة األعــداء ،اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن زوال نعمتــك
وتحــول عافيتــك ،وفجــأة نقمتــك وجميــع ســخطك ،ال إلــه إال أنــت ســبحانك إنــي كنــت مــن الظالميــن.”.
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التدابير المتخدة حين وبعد كوفيد 19
كولورادو كشركة مسؤولة إختارت وضع صحة مستخدميها و زبنائها و شركائها كأولوية .
منــد ظهــور الحــاالت الوبائيــة األولــى بالمغــرب ,إتخــذت كولــورادو تدابيراحترازيــة مهمــة لحمايــة صحــة مســتخدميها و زبنائهــا ابتداءا
مــن تاريــخ  13مــارس (تاريــخ ظهــور الحــاالت المؤكــدة األولــى)
.
من بين هذه التدابير يمكن ذكر:
تســريح المســتخدمين الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة أو الخاضعيــن لعــاج معيــن باإلضافــة الــى النســاء الحوامــل ،الــى وقــت غيــر
محد د
تعيين لجنة اليقظة بهدف تحسيس المستخدمين والسهر على إلتزام التدابير االحترازية للحد من انتشار الفيروس
اعتماد العمل عن بعد
وقف جميع التنقالت الخارجية
إعتماد التوقيت المستمر من  09صباحا الى  04زواال
تغييــر طــرق اشــتغال مندوبــي المبيعــات و المســاعدين التقنييــن بحكــم طبيعــة عملهــم  ،بحيــث أصبحــوا غيــر ملزميــن بالحضــور إلــى
مقــر الشــركة و اإلكتفــاء بالتواصــل معهــم عبــر الوســائل التقنيــة التــي وضعتهــا الشــركة تحــت تصرفهــم
ولتطبيــق حالــة الطــوارئ الصحيــة التــي فرضتهــا الســلطات المغربيــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس ،أوقفــت الشــركة نشــاطها مــن 20
مــارس الــى  20أبريــل
بعــد شــهر مــن التوقــف ،قــررت كولــورادو اســتئناف نشــاطها تدريجيــا بإتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات الوقائيــة اإلضافيــة ندكــر مــن
بينهــا :
اإللتــزام بمســافة امــان ال تقــل عــن متريــن مــع اتبــاع
المســار المرســوم علــى االرض
تعقيم االحدية عند مداخل الشركة واالدارة
قياس درجة الحرارة
رمي الكمامة المستعملة في السلة المخصصة لها
تعقيم اليدين بإستعمال معقم
إرتداء كمامة جديدة و تغييرها كل اربع ساعات
منــع اإلجتماعــات و لــو لشــخصين و واللجــوء الــى
تقنيــة اإلجتمــاع عبــر الفيديــو
إحتــرام مســافة متريــن بين المســتخدمين داخــل مكاتبهم
و مقــرات عملهــم مــع منــع دخــول غيرهم
وقــف الوجبــات الجماعيــة داخــل المطعــم و وقــف
الموزعــات االليــة للمــاء و القهــوة
وقف إستعمال المصعد
إغالق المساجد
وضع ملصقات تحسيسية داخل جميع مرافق الشركة
تنظيف المرافق المشتركة بين المستخدمين كالمرافق الصحية و مقابض االبواب كل ساعتين
إخضــاع دخــول المورديــن و مــزودي الخدمــات إلــى الشــركة بموافقــة االدارة العامــة مــع اإللتــزام بالتدابيــر المتخــذة لقيــاس درجــة
الحــرارة و ارتــداء الكمامــة
تعقيم حافلة نقل المستخدمين قبل و بعد كل رحلة مع اإللتزام بمسافة االمان
في حالة االشتباه بإصابة احد المستخدمين يتم عزله على الفور في قاعة التمريض الخاصة إلى حين التكفل به.
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استهلك بالما تهلك

ســجلت معظــم بلــدان العالــم حــاالت إصابــة بمــرض كوفيــد  19و يشــهد العديــد منهــا تفشــي هــذا المــرض ،و لقــد نجحــت الســلطات فــي
بعــض البلــدان فــي إبطــاء وثيــرة تفشــي هــدا المــرض غيــر أنــه ال يــزال مــن الصعــب التنبــؤ بالوضــع و يتعيــن بالتالــي االطــاع بشــكل
منتظــم علــى آخــر المســتجدات.
يمكن الحد من إحتماالت إصابتك بعدوى كوفيد  19او نشرها باتخاذ بعض االحتياطات البسيطة :
 واظب على تنظيف يديك جيدا بفركها بمطهر كحولي او بغسلهما بالماء و الصابون. حافظ على مسافة متر واحد على االقل بينك وبين اآلخرين. تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك. تأ ّكــد مــن اتباعــك انــت و المحيطيــن بــك ممارســات النظافــة النفســية الجيــدة و يعنــي ذلــك أن تغطــي فمــك و أنفــك بثنــي المرفــق اوبمنديــل ورقــي عنــد الســعال او العطــس و تخلــص مــن المنديــل بعــد إســتعماله فــورا.
 إلزم المنزل واعزل نفسك حتى لو كانت لديك اعراض خفيفة مثل السعال و الصداع والحمى الخفيفة استخدام الكمامة الطبية بإتباع االرشادات الصحيحة و طريقة استخدامها تجنب حضور الفاعليات و التجمعات الكبيرة تابع اخر المستجدات من مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية او السلطات الصحية المحلية و الوطنيةلقــد اصبحنــا نعيــش فــي توثــر و قلــق و خــوف بســبب مــرض كوفيــد  19و بالرغــم الشــلل الــذي ســببه الفيــروس فــي نواحــي الحيــاة
و التداعيــات الصحيــة و االقتصاديــة التــي ســببها ,اال ان هــذا الوبــاء جعلنــا نتيقــظ الــى حقيقــة اننــا انســان ضعيــف بغــض النظــر عــن
فوارقنــا االجتماعيــة و الدينيــة ,فخوفنــا واحــد و مصيرنــا واحــد ،وهنــا نطــرح ســؤاال ،مــاذا تعلمنــا مــن هــذه االزمــة؟
علمتنــا أزمــة فيــروس كورونــا ،أننــا ال يمكــن االســتهانة بــاي أمــر ولــو كان صغيــرا ،فغســل اليديــن هــدا األمــر البســيط يعتبــر حــا
للتخلــص مــن أثــر فيــروس مميــت ،وهــذا مذكــور فــي ديننــا اإلســامي أال و هــو الوضــوء
 أن األزمات ليس لها إنذار أو توقيت و مخافة هللا هي اليقين. أن نشعر باإلمتنان تجاه كل تلك النعم التي كنا نعيش بها و بقيمة كل ما فقدناه. أن الدولة قدمت اقتصادها ومالها على أرواح شعوبها. -أن ال ننسى دائما ان الوقاية خير من العالج.

نون� 2020
ب
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من منجزاتنا
منجزاتنا الرئيسية
تم إنجاز العديد من المشاريع الكبرى باستخدام أنظمة صباغة شركة كولورادو.
الصور أسفله تعرض بعض هذه المشاريع التي تم إنجازها بمنتجات شركة كولورادو في جميع أنحاء المغرب.

محطة نور  -تافياللت

أكاديمية الرجاء  -الدارالبيضاء

عنبر الدار البيضاء  -سهام للعقارات
نون� 2020
ب

مركز التسوق الرباط سانتر  -الرباط
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معارض ش�كة كولورادو

ن
(الزرقطو�)
الدار البيضاء
ي
رقم الهاتف00212 5 22 23 80 94 :
ن
ن
ت
الزرقطو� ،الدارالبيضاء
محج
185
توينسان�)
الزرقطو� ( قرب
إقامة
ي
ي

تطبيقات الجوال

الدار البيضاء ي ن
(ع� السبع)
رقم الهاتف00212 5 22 35 23 35 :
 ،5شارع أ
الوركيد ،ي ن
ع� السبع ،الدارالبيضاء
الدار البيضاء (سيال)
رقم الهاتف00212 5 22 36 44 94 :
 15إقامة المهدي ،ملتقى شارع سيدي عبد الرحمن ويعقوب المنصور
الدار البيضاء
مراكش
رقم الهاتف00212 5 24 44 93 17 :
الخطا� ،مراكش
 ،523إقامة  ،Aشارع عبد الكريم
بي

طنجة

مكناس
رقم الهاتف00212 5 35 52 65 42 :
أ ض
الملك ،حي موالي اسماعيل،
ر� بإقامة عدنان ،محج الجيش
ي
الطابق ال ي
مكناس
ن
ب� مالل
ي
رقم الهاتف00212 5 23 48 37 60 :
ن
ب� مالل
 ،343شارع محمد الخامس ،ي

وجدة

القنيطرة
مكناس
ن
ب� مالل
ي

طنجة
رقم الهاتف00212 5 39 31 11 43 :
ال�انص -طنجة
شارع
إقامة ربيع  III، 45شارع ابن زراء،
ب
وجدة
رقم الهاتف00212 5 36 69 08 15 :
قطعة رقم  ،14تكنوبول اهل أنڭاد ،وجدة
القنيطرة
رقم الهاتف00212 5 37 36 26 93 :
محج يعقوب المنصور -القنيطرة
المحطة اللوجيستية القنيطرة :
المنطقة الحرة تجزئة رقم س ر 3عامر سفلية
الهاتف 05 37 74 90 15 /82 06 61 80 43 75 :
فاس :
رقم  ،39إقامة ملعب الخيل  ،فاس
الهاتف 00212535942744 :

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

الدار البيضاء

مراكش

