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مقدمة

ي 
عزيزي الحر�ف

كمــا جــرت العــادة، نحــل عليــك بعــدد جديــد مــن مجلتــك التواصليــة، إلعطائــك آخــر المســتجدات عــن منتوجاتنــا ولتوطيــد تواصلنــا 
المتميــز و القــوي.

يســعد شــركة كولــورادو، أن تخبركــم بافتتــاح منصتهــا اللوجيســتيكية و معرضهــا العاشــر الجديــد بمدينــة القنيطــرة، وأيضــا بإصدارها 
لتشــكيلة ألــوان جديــدة فــي الصباغــات التزيينيــة تــوارك و ســتيال، إضافــة إلــى منتجــات أخــرى ســتجدونها فــي هــذا العدد.

كمــا نعدكــم فــي القريــب العاجــل بإصــدار صباغــات أخــرى إلرضائكــم و إرضــاء زبنائكــم، و ندعوكــم بإســم جميــع مســتخدمي شــركة 
كولــورادو إلرســال اقتراحاتكــم و استفســاراتكم ألجــل تلبيــة متطلباتكــم واســتمرار التواصــل معكــم و شــكرا .

بسم اهلل الرحمان الرحيم
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األحداث الرئيسية 
حصول  كولورادو عىل عالمة » @@@« 

كة الفرنسية  الممنوحة من قبل  ال�ش
ف عىل التجارة الخارجية )كوفاس(   للتأم�ي

حصلــت كولــورادو  للســنة  الخامســة علــى التوالــي، علــى 
العالمــة » @@@ «  و التــي تمنحهــا الشــركة الفرنســية 
ــذه  ــد ه ــاس(.و تُؤك ــة )كوف ــارة الخارجي ــن التج ــن ع للتأمي
العالمــة علــى الجــدارة االئتمانيــة و مصداقيــة الشــركة تجــاه 

شــركائها التجارييــن.

تجديد شهادات الجودة 

ــة و الســالمة  ــا اإلداري )الصح ــودة نظامه ــهادات ج ــد ش ــورادو تجدي ــتطاعت شــركة كول ــتدامة، اس ــة المس ــة التنمي ــن سياس كجــزء م
والبيئــة( وفقــا للمعاييــر الدوليــة ISO 9001  و ISO 14001  و ISO 45001  و تأتــي هــذه اإلنجــازات كتتويــج للجهــود التــي تبذلهــا 
الشــركة و الإلســتثمارات المنجــزة، و تُؤكــد التزامهــا ونهجهــا الــذي يأخــذ بعيــن اإلعتبــار األبعــاد البيئيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة.

المشغل االقتصادي المعتمد

بعــد حصولهــا ســنة 2012 علــى شــهادة » فاعــل إقتصــادي مصنــف « : 
تبســيط اإلجــراءات الجمركيــة، وقّعــت شــركة كولــورادو اتفاقيــة 
ــد :  ــادي المعتم ــل االقتص ــهادة الفاع ــا  ش ــارك تمنحه ــع إدارة الجم م

ــن. ــالمة واألم للس
ــل  ــة تحص ــركة مغربي ــي ش ــورادو ثان ــركة كول ــك ش ــت بذل وأصبح

ــات. ــع القطاع ــي جمي ــهادة ف ــذه الش ــى ه عل
شــهادة الفاعــل االقتصــادي المعتمــد هــي عبــارة عــن عالمــة جمركيــة 
موثقــة بمثابــة إعتمــاد يُؤكــد أمــان سلســلة الــواردات و قــدرة الشــركة 
ــذي يَُمكنهــا مــن اإلســتفادة مــن  ــاج، ال ــى التحكــم فــي سلســلة اإلنت عل

العديــد مــن التســهيالت.
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األحداث الرئيسية 

ائب الُمصنف"  عالمة "دافع ال�ف

تعتــز شــركة كولــورادو بتجديــد عالمــة "دافــع الضرائــب 
الُمصنــف" للمــرة الثانيــة.

و الجديــر بالذكــر أنــه، إلــى جانــب المزايــا الضريبيــة التــي 
يَُخولهــا الحصــول علــى هــذه العالمــة، فإنهــا تُعــد تمييــًزا 
االقتصاديــة  والصحــة  واالنتظــام  بالشــفافية  واعترافًــا 

ــركة. ــدة للش ــة الجي واالجتماعي

" ف العالمة الذهبية "مقاولة بدون تدخ�ي

حصلــت شــركة كولــورادو للســنة الخامســة علــى التوالــي علــى 
العالمــة الذهبيــة "مقاولــة بــدون تدخيــن"، التــي تمنحهــا مؤسســة 
ــي  ــود الت ــرا للجه ــة وعــالج الســرطان،  تقدي ــة ســلمي للوقاي الل

تبذلهــا الشــركة و تأكيــدا علــى التزامهــا ونهجهــا االجتماعــي .

             أفضل أداء للمسؤولية االجتماعية

حصلــت  شــركة كولــورادو علــى جائــزة "أفضــل أداء للمســؤولية االجتماعيــة 
و البيئيــة" لعــام 2018 ، وهــي جائــزة  تمنحهــا وكالــة " فيجيــو إيريــش"، 
ويأتــي هــذا التتويــج كتقديــر للجهــود التــي تبذلهــا الشــركة مــن أجــل التقليــل مــن 

مخاطــر التلــوث.
ــي تطــرح  ــة الت ــة مغربي ــة 16 مقاول ــورادو  لقائم ــك شــركة كول وانضمــت بذل
أســهمها للتــداول العــام و التــي تقــدم أفضــل أداء للمســؤولية االجتماعيــة و 

ــة. البيئي
يُبــرز التصنيــف المحصــل عليــه خــالل ســنتي 2017 و 2018 باإلعتمــاد 
علــى المعاييــر و المؤشــرات المرجعيــة لجائــزة " فيجيــو إيريــش" )38 معيــار 
مرجعــي و مــا يزيــد عــن 330 مؤشــر(، مــدى التــزام كولــورادو باتبــاع أفضــل   

ــة. ممارســات المســؤولية االجتماعي

يُعتمــد فــي تصنيــف المقــاوالت علــى مــدى مالءمــة وتماســك المعلومــات التــي 
ــري،  ــال البش ــث: رأس الم ــن حي ــة م ــا اإلداري ــة أنظمته ــدى فعالي ــا وم تُقدمه
ــي . ــزام المجتمع ــة وااللت ــل، الحكام ــات العم ــة، أخالقي ــوق اإلنســان ، البيئ حق
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منتجات جديدة
روڤانا : روڨانا دهان زخرفي يجلب لمسة من األناقة األصيلة ويعطي للمساحات المزينة مظهرا عتيقا.

طريقة اإلستعمال :
ــف و  ــاف، نظي ــبقا )ج ــا مس ــطح مهيئ ــون الس ــب أن يك يج

.DTU 59.1 خالــي مــن الغبــار(، مطابــق ل
ــدة  ــرك يجــف لم ــدو* ويت ــن الكولوفون ــة م 1 - طــالء طبق

ــاعة. 12 س
ــوش  ــتخدام طال ــض باس ــا أبي ــن روڨان ــة م ــالء طبق 2 - ط

ــالء. ــكين ط ــس أو س إينوك
ــى  ــه عل ــوب في ــور المرغ ــكل الديك ــالء، يش ــد الط 3 - بع

الســطح باســتخدام طالــوش خــاص.
4 - مباشــرة بعــد، )قبــل أن يجــف المنتــوج المطبــق تمامــا 
ــاء لتســهيل  ــرش الســطح بالم ــة(، ي ــى 40 دقيق لمــدة 30 إل

عمليــة التمليــس بواســطة طالــوش إينوكــس. 
5 - بعــد 24 ســاعة ، طــالء طبقــة إلــى طبقتيــن مــن 
فيرنــي روڨانــا فضــي بواســطة إســفنج طبيعــي أو طالــوش 

إســفنجي خــاص. 
ــون  ــا مل ــي روڨان ــالء فيرن ــوم بط ــاعة، نق ــد 12 س 6 - بع
ــى الجــزء  ــوان عل ــم نظهــر طبقــات األل حســب المنشــور ث

ــاء. ــل بالم ــفنج المبل ــتخدام اإلس ــة بإس ــر نعوم األكث
*تطبيق الكولوفوندو إجباري

الخصائص التقنية : 
: أبيض و متوفر في 18 لون في نظام آلة التلوين  : روڨانا أساس  اللون  

: فضي و متوفر في 8 لون في نظام آلة التلوين       فيرني روڨانا 
: 1 كلغ/ م² )طبقة واحدة( المردودية  

: 24 إلى 48 ساعة حسب السمك التجفيف  
: طالوش إينوكس، طالوش خاص، سكين طالء، طالوش إسفنجي خاص أدوات االستعمال 

: بعد 28 يوما الغسل  

طريقة اإلستعمال :
ــف و  ــاف، نظي ــبقا )ج ــا مس ــطح مهيئ ــون الس ــب أن يك يج

.DTU 59.1 خالــي مــن الغبــار(، مطابــق ل
ــدة  ــرك يجــف لم ــدو* ويت ــن الكولوفون ــة م 1 - طــالء طبق

ــاعة. 12 س
ــوش  ــون* باســتخدام طال ــا مل ــن روڨان ــة م 2 - طــالء طبق

ــس أو ســكين طــالء. إينوك
ــى 40  ــدة )30 إل ــق لم ــوج المطب ــف المنت ــل أن يج 3 - قب
دقيقــة(، يــرش الســطح بالمــاء لتســهيل عمليــة التمليــس 

ــة. ــاحة ناعم ــى مس ــول عل للحص
طــوب  أو  أفقيــة  خطــوط  رســم  ســاعة،   24 بعــد   -  4

. مصطنــع
ــا  ــن روڨان ــة م ــة ثاني ــالء طبق ــاة، ط ــتخدام الفرش 5 - باس

ــق. ــج المطب ــف المنت ــل أن يج ــع قب ــكل متقط ــون بش مل
بالمــاء  الســطح  رش  المنتــج،  سالســة  أجــل  مــن   -  6

فيــه. المرغــوب  المظهــر  علــى  للحصــول 
* بعــد 24 ســاعة علــى األقــل، طــالء طبقــة ناتــورا للمزيــد 

مــن الحمايــة.
* بعــد التلويــن، تــرك روڨانــا أســاس لمــدة 6 ســاعات 

ضــروري.

طريقة اإلستعمال :
ــف و  ــاف، نظي ــبقا )ج ــا مس ــطح مهيئ ــون الس ــب أن يك يج

.DTU 59.1 خالــي مــن الغبــار(، مطابــق ل
ــدة  ــرك يجــف لم ــدو* ويت ــن الكولوفون ــة م 1 - طــالء طبق

ــاعة. 12 س
ــوش  ــون* باســتخدام طال ــا مل ــن روڨان ــة م 2 - طــالء طبق

ــس أو ســكين طــالء. إينوك
3 - يشكل الديكور المرغوب فيه بواسطة رولة خاصة.

4 - قبــل أن يجــف المنتــج )مــن 30 إلــى 40 دقيقــة( ، يــرش 
الســطح بالمــاء لتســهيل عمليــة التمليــس بواســطة طالــوش 

إينوكس.
5 - بعــد 24 ســاعة علــى األقــل، طــالء طبقــة ناتــورا 

للمزيــد مــن الحمايــة.
- ڨيرني ناتورا قابل لتغيير اللون.

* تطبيق الكولوفوندو إجباري.
* بعــد التلويــن، تــرك روڨانــا أســاس لمــدة 6 ســاعات 

ضــروري.
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منتجات جديدة
توارڭ :

تــوارݣ  دهــان تزيينــي ذو مظهــر بــراق و لؤلــؤي خــاص بالداخــل، يتميــز بتغييــر لونــه حســب اإلنعكاســات الضوئيــة المســلطة و 
المعكوســة عليــه. متوفــر فــي 21 لــون لإلســتعمال و 48 لــون فــي نظــام آلــة التلويــن.

ستيال:

لإلستجابة لمتطلبات المشاريع الكبرى، تم إصدار تعليب جديد 20 كلغ لمنتوج ستيال، وكذلك لون جديد ستيال إكسترا أبيض. 

تعليب جديد
20 كلغ*

TRتعليب جديد 1 كلغ*
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منتجات جديدة

:P77 أندوي

ــتعمال  ــز لإلس ــون جاه ــدوي معج ــن أن ــارة ع ــدوي P77 عب أن
الداخلــي، مصنــوع مــن  مســتحلب بوليمــرات الفينيــل و يُطَبَّــق 
علــى جميــع أنــواع األساســات الخرســانية واألليــاف االســمنتية 

والجبــص والخشــب.

معجون 
إقتصادي

:P10 أندوي فاصاد

أنــدوي فاصــاد P10 عبــارة عــن أنــدوي للتمليــس النهائــي يســمح 
بتنعيــم الجــدران وإصــالح أعمــال البنــاء علــى مســتوى الواجهــات.

يتميز بتماسكه الخارجي و مقاومته الكبيرة.

سيسيليا:

سيسيليا دهان تزييني يمزج بين الفن العتيق و األجواء المعاصرة.
إصداركاتالوج جديد يحتوي على باقة من األلوان الجميلة و الرائعة.
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منتجات جديدة

أكريالك :

فــي  أكريــالك  دهــان  إصــدار  تــم 
ــة  ــر، إضاف ــم 3 لت ــدة بحج ــوة جدي عب
إلــى عبــوة 13 لتــر، وهــو عبــارة عــن 
ــي أبيــض المــع  دهــان أكريليكــي مائ
و جــد ناعــم، لألشــغال الداخليــة و 

الخارجيــة.

أكريسات :

تــم إصــدار دهــان أكريســات فــي عبــوة 
إلــى  إضافــة  لتــر،   3 بحجــم  جديــدة 
ــان  ــارة عــن ده ــو عب ــوة 13 لتر،وه عب
أكريليكــي مائــي أبيــض نصــف المــع و 
ــة. ــة و الخارجي ــغال الداخلي ــم، لألش ناع

أكريماط:

تــم إصــدار دهــان أكريمــاط فــي 
عبــوة جديــدة بحجــم 3 لتــر، إضافــة 
ــارة  ــو عب ــر، وه ــوة 10 لت ــى عب إل
عــن  دهــان مائــي أكريليكــي أبيــض 
كامــد و جــد ناعــم لألشــغال الداخلية.

مجلة التواصل كولورادو9 نون�ب 2019



منتجات جديدة

توفلكس:

توفلكس صباغة ضد تسرب المياه، نصف المعة و مرنة ومقاومة للماء مكونة من األلياف المطاطية. 
بفضل المواد اإلضافية التي تم اختيارها خصيًصا ، فإن توفلكس مصمم لألرصفة القابلة للولوج و األسقف و 

الواجهات.
تمتاز بمرونة جيدة ومقاومة لألحوال الجوية ومقاوم للفطريات و اإلتساخ.

أورسيلف:
ــم، يضفــي علــى  ــيلف دهــان معدنــي ذو مظهــر ناع أورس
ــا  ــا كم ــرا أنيق ــة مظه ــياء الزخرفي ــواب واألش ــاث واألب األث
يمكــن تطبيقــه علــى جميــع األســطح بعــد التهيــئ. متوفــر فــي 

ــي. ــي والفض ــون الذهب الل

:V9 ف ماران برن�ي

برنيــز مــاران V9 : برنيــز ســانتيتيك المــع خــاص باألشــغال 
الداخليــة والخارجيــة للخشــب و يتميــز بمقاومــة كبيــرة للغســل.

حلة جديدة
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افتتاح صالة عرض الدوحة بدولة قطر

تــم إفتتــاح صالــة عــرض بالدوحــة، و تَْمتــد علــى مســاحة تزيــد عــن 200 متــر مربــع. وقــد تزامــن افتتاحهــا  مــع تنظيــم دورة تكوينيــة 
لفائــدة الدهانيــن المهنييــن إلبــراز الــدور الهــام الــذي تضطلــع بــه صــاالت العــرض فــي إقامــة عالقــات بيــن الزبائــن وتوفيــر تدريبــات 

لتطبيــق أنــواع دهانــات كولــورادو بمــا فــي ذلــك الدهانــات الزخرفيــة.
وتتوفرهــذه صالــة علــى آلــة تلويــن، كمــا تعــرض مجموعــة واســعة مــن الدهانــات التزيينيــة التــي تمــزج بيــن أحــدث اإلبتــكارات فــي 

مجــال التأثيــرات واأللــوان. 

افتتاح صالة عرض ابيدجان بدولة ساحل العاج

افتتحت كولورادو أول صالة عرض لها في ساحل العاج وذلك بتعاون مع شريكها المحلي. 
ــة و  ــة، بفضــل تبنــي الشــركة اســتراتيجية تجاري ــدة دخــول الســوق اإليفواري ــذ ســنوات عدي ــورادو، من ــد اســتطاعت شــركة كول وق
تســويقية ناجحــة. تعتبــر صالــة العــرض هــذه نافــذة مهمــة لعــرض أحــدث اإلبتــكارات فــي مجــال الدهانــات واأللــوان والمنتجــات 

األساســية.

مستجدات
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ي معارض دولية مختلفة
المشاركة �ف

معارض باريس

تعتبر معارض باريس حدثا مهما في أجندة المعارض الخاصة بأحدث ابتكارات الديكور الداخلي و الخارجي.
خالل أيام هذه المعارض، يستفيد مهنيو الديكور و عشاق اإلبتكار والزوار الذين يبحثون عن حلول لتجديد ديكوراتهم الداخلية  من 

نصائح و خبرات  أزيد من 3500 عارض وعالمة تجارية. تحرص شركة كولورادو على المشاركة في هذه المعارض العالمية 
لكونها تمثل فرصة حقيقية للقاء ُعشَّاق الديكور األوروبيين، عالوة عن اإلستفادة من القوة اإلعالمية لهذا الحدث.

معرض سنكون " SENCON"-  السنغال

يعتبر معرض سنكون موعدا هاًما في أجندة المواعيد ذات الصلة 
بلوازم البناء و البنية التحتية بغرب إفريقيا، كما يعرف تزايد  

باستمرار في عدد ُزَوار و عارضي المعرض من سنة ألخرى.

معارض دولية
 SBIE  معرض

المعرض السعودي للبناء والديكور الداخلي هو معرض دولي 
مخصص للبناء والديكور الداخلي.

يحظى هذا الحدث السنوي بدعم كبيرمن العديد من الشركات 
العالمية الرائدة و من أهم المصنعين والوكالء والموزعين 

السعوديين، كما يعرف توافد فئة واسعة من كبار المهنيين من 
جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والبلدان المجاورة.

ويوفرهذا المعرض فرصة هامة لشركة كولورادو للتعريف 
بمنتجاتها و تعزيز حضورها بالمنطقة.
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وع لبنان معرض م�ش

شاركت كولورادو في معرض مشروع لبنان الخاص 
بالدهانات وتطوير المباني والذي أُقِيم في بيروت في الفترة 

مابين 26 و29 يونيو 2018. 

معارض دولية
ي معارض دولية مختلفة

المشاركة �ف

BIG5 SHOW معرض

شاركت شركة كولورادو في معرض BIG5 SHOW الذي 
أُقيم في دبي باإلمارات العربية المتحدة، في الفترة مابين 26 و 

29 نونبر 2018.
ويعتبر BIG5 SHOW أحد أهم معارض البناء في منطقة 

الشرق األوسط، حيث يشكل موعدا سنويا هاما بالنسبة لمهنيي 
البناء  والتشييد والهندسة المدنية في جميع أنحاء العالم.

 AFRIBAT  فريقي للبناء والمهن ذات الصلة المعرض االإ
ون( )الكام�ي

شاركت شركة كولورادو في المعرض اإلفريقي للبناء والمهن 
ذات الصلة الذي أُقيم في ياوندي بالكاميرون. 

ويُعد هذا المعرض موعدا سنويا مهما بالنسبة لمهنيي البناء في 
الكاميرون، حيث يقوم المشاركون بعرض آخر المستجدات و 

مناقشة الحلول المقترحة مع زوار المعرض.

 EPOWER & BUILDING    معرض

 EPOWER مكنت مشاركة شركة كولورادو في معرض
BUILDING &  )أحد أهم المواعيد األوربية( من إقامة 

شراكات جديدة واستكشاف أسواق جديدة. 
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دورات تدريبية
الندوات والدورات التدريبية

تولــي شــركة كولــورادو أهميــة بالغــة لتكويــن الحرفييــن، و لهــذا الغــرض، تــم إنشــاء عــدة مراكــز للتكويــن علــى مســتوى أهــم المــدن 
المغربيــة : الدارالبيضــاء، القنيطــرة، مكنــاس،  طنجــة،  أكاديــر، وجــدة ، مراكــش و بنــي مــالل، بهــدف تطويــر خبــرات و مهــارات 

الحرفيين.
وتنظــم شــركة كولــورادو دورات تكوينيــة لفائــدة الحرفييــن مــن أجــل تدريبهــم علــى تقنيــات صباغــة المبانــي و تحســين مهاراتهــم على 
مــدار الســنة، كمــا تُوفــر تداريــب نظريــة و تطبيقيــة لفائــدة أزيــد مــن ألــف دهــان علــى مختلــف أنــواع الدهانــات، و يحصــل الحرفيــون 

فــي نهايــة الــدورات التدريبيــة، علــى شــهادات تقديريــة وبطاقــات التدريــب المهني.

أيام االأبواب المفتوحة

شــِهدت صــاالت العــرض شــركة كولــورادو ســنة 2018، تنظيــم العديــد مــن التظاهــرات  تحــت إســم » يــوم األلــوان « و هــي عبــارة 
عــن أيــام مفتوحــة لفائــدة المهنييــن، و تهــدف إلــى التعريــف بآخــر المســتجدات فــي مجــال الديكــور و األلــوان.

أبواب مفتوحة 
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التواصل اإلجتماعي
جتماعي  كولورادو عىل مواقع التواصل االإ

اســتطاعت شــركة كولــورادو المحافظــة علــى حضــور مميــز علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، مــن خــالل تفاعلهــا المســتمر مــع 
المهنيّيــن، و التقــرب منهــم عــن طريــق الفايســبوك، االنســتكرام و التويتــر. 

ــي  ــع ف ــن 200000 متاب ــر م ــي أكث ــل ف ــم، تتمث ــاء العال ــف أنح ــن مختل ــن م ــدة متابعي ــى قاع ــوم عل ــورادو الي ــر شــركة كول و تتوفّ
صفحتهــا علــى الفايســبوك، أغلبيتهــم حرفيــون يتوصلــون يوميــا بأخبــار و مســتجّدات كولــورادو، و يشــاركون أعمالهــم الحرفيــة علــى 

مجموعــة مهنيــي الصباغــة كولــورادو بالفايســبوك.
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العالمة البيئية 
توسيع مجموعة منتجات العالمة البيئية 

ــي  ــة و ف ــة البيئ ــائل حماي ــن وس ــيلة م ــد وس ــة تع ــة البيئي العالم
ــاج و  نفــس الوقــت وســيلة لترويــج مفهــوم اإلســتدامة فــي اإلنت

ــاط االســتهالك.                                                                                                                                      ــي أنم ف
أهداف العالمة  التجارية هي :                                                                                                                      
- حمايــة البيئــة وتشــجيع التنميــة المســتدامة والحــد من اســتهالك 

المــوارد الطبيعية                                                             
- خلــق الوعــي بيــن المســتهلكين فيمــا يتعلــق باآلثــار الســلبية لــل

منتجات                                                                          
ــلبية  ــض اآلثارالس ــتوردين لخف ــن والمس ــز للمنتجي ــق حاف - خل

ــة                                                                 ــى البيئ للمنتجــات عل
- تحســين المواصفــات البيئيــة للســلع و تشــجيع االبتــكارات ذات 

المــردود و التميــز البيئــي   
                                    

ــن طــرف  ــام 1992 م ــر ع ــي أواخ ــام ف ــذا النظ ــق ه ــدأ تطبي ب
االتحــاد األوروبــي حيــث يعمل على تشــجيع و ترويــج المنتجات 
ــي  ــى المنتجــات الت ــرف عل ــدف التع ــم به ــة وصم ــة البيئ صديق

تعــد أقــل ضــررا للبيئــة .
وقــد أثبتــت كولــورادو لعــدة ســنوات قدرتهــا علــى تحســين 
ــر أنشــطتها  ــا بالحــد مــن تأثي ــة و التزامه المســؤولية االجتماعي
علــى البيئــة ولهــذا تتوفــر شــركة كولــورادو علــى مجموعــة مــن 

ــة : ــة البيئي ــا بالعالم المنتجــات المصــادق عليه

ECOLABEL

المنتوجات المصادق عليها
 و الحاصلة على العالمة البيئية

استهلك بال ما تهلك
استهلك بال ما تهلك 

فــن الصباغــة ال حــدود لــه و يختلــف مــن حرفــي آلخــر. كمــا أننــا نشــهد تطــورا و تحســينا دائميــن فــي هــذا 
المجــال. ومــن أجــل الحفــاظ علــى ســيرورة هــذه المهنــة، البــد مــن اإللتــزام ببعــض الخطــوات:

احترام الوقت . 1
إتقــان جميــع أنــواع الديكــورات، وذلــك مــن خــالل حضــور الــدورات التكوينيــة  و التمكــن . 2

مــن جميــع انــواع الصباغــات
األناقة في اللباس وارتداء المالبس الواقية. 3
التوفر على الكاتالوجات وأدوات العمل )الحرص على إبقاء ادوات العمل في حالة جيدة(. 4
اإلتفاق مسبقا على األجر قبل الشروع في العمل. 5
معرفة مردودية كل منتوج على حدة حتى يسهل عليك حساب المساحات المراد صباغتها .. 6

7. تجنب رمي مخلفات الصباغة في مجاري الصرف الصحي للحفاظ على البيئة .

المرجو عدم التردد في طلب مساندة تقنيي كولورادو في األوراش لتقديم بعض النصائح والتوجيهات
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رعاية ومساندة
قليمي محمد بن عبد الله  ي االإ

ستشفا�أ المركز االإ
بالصويرة 

استجابت شركة كولورادو لطلب المشاركة في برنامج 
تجديد و توسيع المركز اإلستشفائي اإلقليمي محمد بن عبد 
هللا، و يهدف هذا الورش إلى مواكبة التطور الذي تشهده 
المدينة و توفير خدمات أفضل لساكنتها و ساكنة المناطق 

المجاورة.
ووفرت شركة كولورادو الدعم و الخبرة التقنية الالزمين 

إلعادة تأهيل خدمات هذا المستشفى. 

جمعية ابتسامة رضا

 يعتبرStop Silence أول مركز استماع موجه للشباب على شبكة 
االنترنت بالمغرب.

أنشأته جمعية ابتسامة رضا من أجل تمكين الشباب من التعبير 
عن آرائهم بحرية و بكل ثقة في األوقات الصعبة من حياتهم. وهو 

عبارة عن  مركز دعم نفسي يساعد الشباب على الخروج من 
العزلة وبناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين .

وكما جرت العادة، استجابت شركة كولورادو لطلب التبرع الذي 
تقدمت به جمعية ابتسامة رضا ألحد مقراتها.

مدرسة ابن رشد بالمحمدية

كانت تسعى السيدة قاسمي ماريا-  أستاذة بمدرسة ابن رشد 
العمومية-   إلى رسم االبتسامة على محيا طلبتها الصغار من خالل 

طلب التبرع الذي تقدمت به عبر شبكات التواصل االجتماعي 
إلى شركة كولورادو، من أجل استبدال األلوان الباهتة لحجرتها 

الدراسية بألوان زاهية و أكثر إشراقاً. 
كعادتها، استجابت شركة كولورادو لهذا الطلب من خالل توفير 

اللوازم و المساعدة الالزمين.

مدرسة بوتغرار بقلعة مكونة

تقع مدرسة بوتغرار االبتدائية على بعد 28 كيلومتر 
من مدينة قلعة مكونة، حيث يحتضن جبل مجون قرية 

بوتغرار.
استجابةً لطلب جمعية " دم النجاح " التي تُعنى بقضايا 

القرية، قدمت شركة كولورادو دعمها الكامل ألشغال إعادة 
تأهيل هذه المدرسة.
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تعريف

حكيــم الصمــودي مقــاول و صبــاغ محتــرف مــن مدينــة 
القنيطــرة كانــت بدايتــي ســنة 2005 بمدينــة ســال ثــم عشــقت 
الصباغــات التزيينيــة فقمــت بالتكويــن و أسســت مقاولتــي 

ســنة 2016

1 - ماذا تعرف عن منتجات كولورادو؟ 
ــات  ــن المنتج ــر م ــدد كبي ــى ع ــورادو عل ــركة كول ــر ش تتوف
ــث الجــودة و الثمــن،  ــات ســواء مــن حي ــع الطلب ــر جمي لتوفي
ــات  ــة و متطلب ــايرة الموض ــع األذواق و مس ــاء جمي أو إرض

العصــر.

2 - جديد كولورادو في السوق المغربية؟ 
تمتــاز شــركة كولــورادو بكونهــا الســباقة فــي طــرح مــواد تلبــي حاجيــات الحرفييــن و ترضــي الزبــون، ســواء بطــرح الصباغــات 
ــم لصــاالت  ــورا، وال ننســى الدورالمه ــان و نات ــال و كولوكس ــات الخاصــة كبانت ــرة أو الصباغ ــوارك و العنب ــتيال و ت ــة كس التزيني
العــرض فــي تســهيل اختيــار المنتجــات. و أهنــئ شــركة كولــورادو علــى فتــح  وكالــة جديــدة بالقنيطــرة و التــي تتوفــر علــى مســتودع 

كبيــر لتوفيــر الســلع بالمنطقــة و كذالــك قاعــة عــرض ذات تصميــم راقــي و جميــل.

3 - ما رأيك في تواصل كولورادو مع الحرفيين؟ 
مــن وجهــة نظــري كولــورادو هــي الشــركة األقــرب مــن الحرفييــن، حيــث أنهــا توفــر لهــم التكويــن و المســاندة داخــل األوراش، 

وتقديــم لهــم المســاعدة التقنيــة والتطبيقيــة الالزمــة، ممــا يبنــي عالقــة ثقــة أكبــر للحرفــي والزبــون والشــركة.  

4 - كيف يمكنك المحافظة على زبائنك؟ 
يجــب دائمــا إرضــاء الزبائــن و احتــرام مــكان العمــل بالمحافظــة علــى نظافــة الورشــة و عــدم اســتعمال الكلمــات المشــينة أو النابيــة 

و اســتعمال المــواد المالئمــة مــع احتــرام الطريقــة الصحيحــة و المردوديــة ال إفــراط وال تفريــط.

5 - ما العالقة بين البيئة و كولورادو؟
 ISO 9001عرفــت شــركة كولــورادو تطــورا مهمــا، و هــذا مــا مكنهــا مــن الحصــول علــى ثــالث شــهادات مطابقــة لمعاييــر الجــودة
و الســالمة داخــل العمــل ISO 45001 و كذلــك شــهادة لحمايــة البيئــةISO 14001 . فقــد قامــت بطــرح عــدة منتجــات إيكولوجيــة 
تحمــل عالمــةA+ و كذلــك توزيــع معــدات الســالمة خــالل األيــام التواصليــة أو الــدورات التكوينيــة، وذلــك للتحســيس بالمخاطــر و 

حمايــة الحرفييــن.

كلمة أخيرة
الشــكر و التقديــر لشــركة كولــورادو لتواصلهــا الدائــم و فتــح بــاب الحــوار لــإلدالء بــآراء الحرفييــن و مســاندة الحرفييــن لســمو و 

رقــي مهنــة الصباغــة، و رد اإلعتبــار للصبــاغ، وتقبلــوا منــي فائــق اإلحتــرام.

حكيم الصمودي
ف  مقاول و صباغ مح�ت

من مدينة القنيطرة
 

بىلي عيىس أسامة
كة كولورادو  مؤطر �ش

حوار
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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.

فندق إيبيس - الرباط

مقر العمران - الرباط

مقر نوڤيك - الرباط

الرمال الذهبية - تمارة
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) ي
الدار البيضاء )الزرقطو�ف

رقم الهاتف: 94 80 23 22 5 00212
، الدارالبيضاء ي

( 185 محج الزرقطو�ف ي ) قرب توينسان�ت
إقامة الزرقطو�ف

ف السبع( الدار البيضاء )ع�ي
رقم الهاتف: 35 23 35 22 5 00212

ف السبع، الدارالبيضاء 5، شارع االأوركيد، ع�ي

الدار البيضاء )سيال(
رقم الهاتف: 94 44 36 22 5 00212

15 إقامة المهدي، ملتقى شارع سيدي عبد الرحمن ويعقوب المنصور 
الدار البيضاء

مراكش
رقم الهاتف: 17 93 44 24 5 00212

، مراكش ي 523، إقامة A، شارع عبد الكريم الخطا�ب

طنجة
رقم الهاتف: 43 11 31 39 5 00212

انص- طنجة إقامة ربيع III، 45 شارع ابن زراء، شارع ال�ب

القنيطرة
رقم الهاتف: 93 26 36 37 5 00212

محج يعقوب المنصور- قنيطرة

المحطة اللوجيستية القنيطرة : 
المنطقة الحرة تجزئة رقم س ر3 عامر سفلية

الهاتف : 75 43 80 61 06     82/ 15 90 74 37 05

مكناس
رقم الهاتف: 42 65 52 35 5 00212

، حي موالي اسماعيل،  ي بإقامة عدنان، محج الجيش الملكي
الطابق االأر�ف

مكناس

ي مالل
ب�ف

رقم الهاتف: 60 37 48 23 5 00212
ي مالل

343، شارع محمد الخامس، ب�ف

وجدة
رقم الهاتف: 15 08 69 36 5 00212 

قطعة رقم 14، تكنوبول اهل أنڭاد، وجدة

كة كولورادو تطبيقات الجوالمعارض �ش

طنجة

مراكش
ي مالل

ب�ف

الدار البيضاءمكناس

القنيطرة
وجدة

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001


