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فــي هــذا العــدد الجديــد مــن مجلتكــم التواصليــة، نوفيكــم بالمزيــد مــن المســتجدات فــي عالــم الصباغــات التــي أصدرتها شــركة كولــورادو 
هــذه الســنة، كآخــر صيحــات األلــوان الذهبيــة فــي ســتيا و ذهــب و الورنيــش التزيينــي أكواڤرنــي و الــازور بيطــون ناتورا.

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

بسم اهلل الرحمان الرحيم

ECOLABEL
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منتجات جديدة مقاولة بدون تدخين
ف للسنة الرابعة عىل التوالي العالمة الذهبية لمقاولة بدون تدخ�ي

للســنة الرابعــة علــى التوالــي، حصلــت شــركة كولــورادو علــى العامــة الذهبيــة لمقاولــة بــدون تدخيــن مــن مؤسســة لــا ســلمىـ  للوقايــة 
مــن أمــراض الســرطان وعاجها. 

وتأتي هذه الجائزة لتكافئ الجهود التي يبذلها جميع العاملين الذين شاركوا في إنجاح هذا البرنامج.

فمنــذ غشــت 2013، انخرطــت شــركة كولــورادو فــي برنامــج " مقاولــة بــدون تدخيــن " لتوفــر لموظفيهــا بيئــة صحيــة وظــروف عمــل 
حســنة، كمــا تتكفــل شــركتنا بتغطيــة المصاريــف الطبيــة لألشــخاص الراغبيــن فــي اإلقــاع عــن التدخيــن.

هيدروفينيل:

هيدروفينيل صباغة  أكريليكية مائية داخلية و خارجية. وهي مخصصة لألوراش، سهلة اإلستعمال و ناصعة البياض.
 تتميز بمردودية و تغطية عالية، بدون رائحة ومقاومة جيدة للتآكل بسبب الرطوبة .

ا: كولوڤنيل 600 إكس�ت

دهان أكريليكي لألشغال المتميزة الداخلية والخارجية مثل: اإلسمنت والجبص والخرسانة.
يتميز ب: - بدون رائحة - ناصعة البياض - سهولة كبيرة في التطبيق - مقاومة جيدة للتآكل - مردودية عالية - تغطية عالية.
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منتجات جديدة منتجات جديدة

ناتورا:

الزور أكريليكي مائي لحماية الخرسانة والزخرفة للدعامات مثل الخرسانة و الطوب و الركائز المعدنية.
يحمي الخرسانة من تأثير الكربنة ويحافظ على حالتها الطبيعية. سهل اإلستخدام، بدون رائحة ويمكن طاء طبقتين في نفس اليوم.

كولوفيكس:

مثبت مائي يساعد على تقوية و تماسك الواجهات، كما يقوي مقاومتها ضد تسرب المياه وحمايتها من الرطوبة.
تطبيــق كولوفيكــس يحمــي الواجهــة مــن تســرب جريــان المــاء و مــرور البخــار. يســتعمل كطبقــة تحتيــة علــى الواجهــات كاإلســمنت، 
الجبــص، الكلــس و الخرســانة . تــم تصنيــف المنتــج مــن بيــن أفضــل التصانيــف A + )أضعــف مســتوى انبعــاث للمركبــات العضويــة 

المتطايــرة( وهــو معتمــد كعامــة بيئيــة.

ستيال الذهبية:

ستيا دهان تزييني داخلي مائي ذو مظهر براق و لؤلؤي، يعطي لفضائك جوا مريحا و أنيقا.
األلوان الفضية: متوفرة في 27 لون ; الذهبية: متوفرة في 14 لون و103 لون بآلة التلوين ماجيك كولور

: ي
�ف أكواف�ي

أكوافيرني ورنيش مائي يستعمل لحماية الدهانات الفينيليكية والديكورية ومقاومة الفطريات.
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معرض وجدةمنتجات جديدة
افتتاح معرض ووكالة بوجدة

فــي إطــار سياســة القــرب الممنهجــة مــن طــرف شــركة كولــورادو، ثــم إنشــاء معــرض وجــدة الكبيــر الممتــد علــى400 م² ؛ و يتوفــر 
علــى العديــد مــن اللوحــات الزخرفيــة التــي تجمــع بيــن أحــدث الصيحــات وأحــدث األلــوان الخاصــة بالجــدران الداخليــة و الخارجيــة، 

إضافــة إلــى الصباغــات الزخرفيــة ذات المظاهــر المتعــددة )الرمليــة، اللؤلؤيــة، الامعــة، الملســاء و غيرهــا(.
و يأتي هذا المعرض ليكمل مجموعة معارضنا التسعة المفتوحة إلرضاء زبنائنا بمجموعة من المدن المغربية. 

ندعوكم لزيارة هذا المعرض على العنوان: قطعة رقم 41، تكنوبول اهل أنڭاد، وجدة.  الهاتف: 15 08 69 36 5 00212

كولوروت:

ــر  ــرار وأكث ــة لاصف ــر قابل ــون مســتقر، غي ــدة للتشــوير الطرقــي مقاومــة لانــزالق، ذات ل ــة جدي ــوروت هــي صباغــة أكريليكي كول
مقاومــة لحركــة مــرور العجــات. 

ليبوكس:

ــة  ــة وكيميائي ــان، تتميــز بمقاومــة ميكانيكي ــة للذوب ــر قابل ــع مــن مــادة اإليبوكســي غي ــدون رائحــة مصن ــارة عــن طــاء ب ليبوكــس عب
ممتــازة، صمــم لحمايــة ركائــز الخرســانة و األســمنت المعــد لإلســتخدام الصناعــي، خاصة فــي المصانــع والمســتودعات وأوراش العمل 

والمحــات التجاريــة وقاعــات العــرض ، ومواقــف الســيارات ، الــخ... 
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معارض دوليةمعارض دولية
ي معارض دولية مختلفة

ي معارض دولية مختلفةالمشاركة �ف
المشاركة �ف

 ) SURFACE DESIGN SHOW( معرض التصميم السطحي
بلندن

 SURFACE DESIGN( يعتبر معرض التصميم السطحي
SHOW ( بلندن ملتقى اليمكن تفاديه بالنسبة لمقاولي البناء 

في المملكة المتحدة، أي المهندسون المعماريون والمصممون 
وشركات التنفيذ وشركات الديكور.

وتشارك شركة كولورادو للمرة الثانية في هذا المعرض السنوي 
الذي ينظم في لندن بإنجلترا من 7 إلى 9 فبراير 2017.

TURKEYBUILD )تركيا البناء(

يعتبر هذا المعرض ، الذي تنظم دروته األربعين ، القمة الدولية 
لمواد وتقنيات البناء. TURKEYBUILD هو أكبر معرض 

في تركيا: 82000 زائر سنة 2017 و 10 دول حظيت بالتكريم 
بما فيها المغرب ، ويجذب اآلالف من الشركات العالمية 

والمصدرين ورجال األعمال ، إضافة إلى عشرات اآلالف 
من المهندسين اإلقليميين والمستوردين ومهنيي الصناعة  تمت 

دعوتهم الكتشاف أحدث التقنيات المتاحة في هذا المجال.

سيكاب بوركينا فاسو

شاركت شركة كولورادو في النسخة الحادية عشرة من معرض 
SICABAT )معرض الهندسة والبناء والهندسة المعمارية 
والبناء( الذي أقيم في واغادوغو ببوركينا فاسو من 6 إلى 9 

يوليو 2017 تحت رعاية وزارة التخطيط واإلسكان بالبلد. يعد 
المعرض ملتقى للمهنيين المحليين واألجانب العاملين في قطاع 

البناء واألشغال العمومية والحرف المتصلة بها، كما يعتبر أيضا 
منصة للتبادل واالجتماعات تسمح لشركة كولورادو بالتقرب من 

زبنائها في هذا البلد والتنقيب عن الفرص في هذا المعرض.

معرض السكن بتولوز

معرض السكن بتولوز هو معرض للتعريف بمشاريع التجهيز 
أو البناء أو التجديد والسعي إلى االقتراب من المستهلك النهائي 

والحرفيين. وقد نظمت النسخة التي شاركت فيها شركة 
كولورادو في مدينة تولوز الفرنسية في الفترة من 28 سبتمبر 

إلى 1 أكتوبر 2017.

أرشيبات- كوت ديفوار

منذ عام 2013،  شركة كولورادو تشارك في معرض أرشيبات 
الذي ينظم في أبيدجان بساحل العاج من 3 إلى 7 أكتوبر 2017 
في دورته العاشرة. معرض أرشيبات هو معرض نصف سنوي 
يعتبر كمرجع أسمى في قطاع صناعة البناء والتجهيز والديكور 

واإلسكان في غرب أفريقيا. كما أنه ملتقى لمهنيي مجال البناء 
وكذا العموم.

باتيمات باريس

يتعلق األمر بالمشاركة السادسة لشركة كولورادو في معرض 
باتيمات النصف سنوي، باعتباره المعرض التجاري الدولي 
لصناعة البناء، أحد أهم تظاهرات البناء التي تحرص شركة 

كولورادو على المشاركة فيها. حيث يلتقي جميع صانعي القرار 
والمنفذين هناك الختيار الشركاء والحلول المتعلقة بمنتوجات 

وخدمات البناء الحالية والمستقبلية. وقد تم هذا العام تصميم 
جناح كبير لشركة كولورادو خاص لعرض منتجاتنا و استقبال 

زوارنا.

باو ميونيخ

شاركت شركة كولورادو في معرض باو ميونيخ 
التجاري الذي أقيم في مدينة ميونيخ بألمانيا في 

الفترة من 16 إلى 21 يناير 2017. يعالج معرض 
باو موضوعات الرسم والتجهيز وحماية المباني 

ويمكن من عرض المنتوج مباشرة من خال 
االجتماعات المنعقدة مع صناع القرار في المجال. 
وينظم المعرض مرتين في السنة. مما يوفر الوقت 

الازم للتعرف على التطورات الجديدة وتسليط 
الضوء على مستجدات الصباغة.
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التواصل االجتماعيأبواب مفتوحة 
ي الدار البيضاء، طنجة، وجدة، ...

أبواب مفتوحة لعدة معارض �ف

ــادل  ــن تب ــم م ــي تمكنه ــورادو الت ــن و زوار شــركة كول ــن و الصباغي ــي فرصــة للحرفيي ــورادو ه ــواب المفتوحــة" لشــركة كول "األب
خبراتهــم ومهاراتهــم مــع اســتفادتهم مــن التكويــن الــذي يهــم الصباغــات الزخرفيــة الجديــدة، وطريقــة تطبيقهــا، إضافــة إلــى اســتخدام 

." Simulator" ــول ــق المحم التطبي
وقــد تــم تنظيــم هــذه األبــواب المفتوحــة فــي صــاالت العــرض لتســليط الضــوء علــى الــدور الرئيســي للمعــارض المتمثــل فــي مســاعدة 

الصباغيــن والخــواص ومدهــم بالمشــورة. وكالعــادة، يتــم توزيــع الهدايــا علــى الصباغيــن الذيــن حضــروا هــذه األيــام.
فالتبادل والتشارك والتفاعل هي األهداف التي رسمتها شركة كولورادو.

ي شبكات التواصل االجتماعي
كة كولورادو �ف �ش

بفعــل إصرارهــا علــى تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن شــبكات التواصــل االجتماعــي، تراهــن شــركة كولــورادو علــى الرقميــة لتعزيــز 
عاقاتهــا مــع جميــع الفاعليــن فــي هــذا القطــاع.

واليــوم، فــإن حضورعائلــة شــركة كولــورادو فــي وســائل التواصــل االجتماعــي يعــرف نمــوا ملحوظــا، فقــد انضــم مســتخدمو اإلنترنــت 
مــن جميــع أنحــاء العالــم إلــى مجتمــع شــركة كولــورادو علــى شــبكات التواصــل اإلجتماعي ليــس فقط للتــزود بــكل المســتجدات واألخبار 
الخاصــة بالعامــة التجاريــة والقطــاع ، بمــا فــي ذلــك المنتجــات الجديــدة و األحــداث  األخيــرة، ولكــن أيضــا لاســتفادة مــن المقترحــات 

ــح المبتكرة. والنصائ

الدار البيضاء

وجدةطنجة

الدار البيضاء
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العالمة البيئية  العالمة البيئية 
توسيع مجموعة منتجات العالمة البيئية 

البيئــة فــي مفهومهــا العــام هــي المجــال الــذي يمــارس فيــه اإلنســان أنشــطته المختلفــة، و تتكــون عمومــا مــن الكائنــات الحيــة األخــرى 
كالحيوانــات و النباتــات و العناصــر األساســية للحيــاة كالهــواء و المــاء و التربــة.

خلــق هللا تعالــى النظــام البيئــي نظيفــا و متوازنــا إال أن اإلنســان علــى مــر العصــور كان لــه الــدور األساســي فــي اإلخــال بهــذا النظــام  
و ذلــك مــن خــال أنشــطته الصناعيــة و االســتهاك المفــرط للمــوارد الطبيعيــة و تلويثهــا بالنفايــات التــي يتــم تصريفهــا بطــرق عشــوائية 

ممــا تســبب بالضــرر الكبيــر للبيئــة و صحــة اإلنســان علــى حــد الســواء.

إدراكا منهــا للتأثيــر الــذي تتركــه أنشــطتها و قراراتهــا، تلتــزم شــركة كولــورادو بسياســة التنميــة المســتدامة مــع األخــذ في االعتبــار البعد 
البيئــي و االقتصــادي و االجتماعــي المتمثــل فــي نقــاط رئيســية وهــي كالتالي : 

المحافظة على سامة البيئة.1. 
اســتهداف الكفــاءة االقتصاديــة لخلــق اقتصــاد مبتكــر و مزدهــر مــن خــال الحفــاظ علــى العاقــات مــع العمــاء التــي ترتكــز علــى 2. 

االســتماع و االبتــكار، تحقيــق رضــا العمــاء و توقــع تطلعاتهــم. 
الحوار و العمل، تدريجيا، مع عمائنا المدعوين للتعاون لتحقيق أهدافنا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.3. 

ECOLABEL

ECOLABEL

ضمان مسؤوليتنا االجتماعية تجاه موظفينا و المجتمع.
احترام األخاقيات بصرامة.

العمــل باســتمرار علــى تحســين المســؤولية اإلجتماعيــة التــي تشــمل سياســة الجــودة، الســامة و البيئــة إذا كنــا نركــز علــى هــذه المحاور 
االســتراتيجية التــي تحكمهــا مبــادئ الحكامــة الجيــدة، فــإن ذلــك يكــون برغبتنــا فــي التطــور المســتمر الــذي نســعى إلــى تحقيقــه : "أن 

نكــون المرجــع اإلقليمــي للصباغــات علــى جميــع المســتويات".
و لذلــك طبقــا لسياســتها الخاصــة بالتنميــة المســتدامة والتزامهــا بالحــد مــن تأثيــر أنشــطتها علــى البيئــة، قامــت شــركة كولــورادو ولعــدة 

ســنوات، بفضــل قســم البحــث والتطويــر، بتصميــم مجموعــة بيئيــة معتمــدة دوليــا.

تتوفــر شــركة كولــورادو علــى مجموعــة مــن المنتجــات المصــادق عليهــا بالعامــة البيئيــة وهــي مجموعــة الزالــت تواصــل مدهــا كل 
عــام بمنتجــات جديــدة، فالعامــة البيئيــة األوروبيــة هــي العامــة الرســمية الوحيــدة التــي يمكــن اســتخدامها فــي جميــع بلــدان االتحــاد 
األوروبــي، والعامــة البيئيــة هــي عامــة التميــز التــي تؤمــن مســتوى عالــي مــن الشــروط التــي تضمــن الحــد مــن تأثيــر المنتجــات 
والخدمــات علــى البيئــة، مــع الحفــاظ علــى مســتوى أدائهــا، وقــد حصلــت مجموعــة منتجــات شــركة كولــورادو علــى تصديــق "العامــة 

البيئيــة ".

 مجموعة منتجات العالمة البيئية

COLOPRIM+

10 L 

Mesures de sécurité et élimination des déchets : Voir la FT et FDS

Coloprim+ est une peinture primaire acrylique à base d’eau qui 
permet d’imperméabiliser le support afin de le protéger contre 
l’humidité. L’application Coloprim+ empêche le support 
d’absorber l’eau de ruissellement et d’infiltration tout en laissant 
passer la vapeur d’eau.Coloprim+ s’applique en sous couche 
sur des supports tels que : Le ciment, le plâtre, et la chaux.

Mode d’emploi :
-Le support doit être préalablement préparé (sec, sain, et 
dépoussiéré)
-Appliquer au rouleau ou au pinceau une couche de Coloprim+ 
sur le support.

Caractéristiques techniques : 
Dilution    : Prêt à l’emploi 
Rendement  : ±8 m²/L selon la porosité du support
     10 L = ± 80 m² 
Séchage    : 1heure
Recouvrable : après 4 heures 

Matériel d’application : Pinceau, rouleau
Nettoyage des outils à l’eau

Valeur limite UE de ce produit (cat.A/g) : 15 g/L (2015)Ce produit 
contient au maximum 2 g/L de COV selon la directive 2004/42/CE

Peinture Primaire à base d’eau 
pour intérieur
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رعاية ومساندة
مركز التعليم والتأهيل  آيت عال

يقــع مركــز التعليــم والتأهيــل  آيــت عــا فــي  دوار أيــت عــا 
ببلديــة أيــت تمليــل القرويــة علــى بعــد ســاعتين مــن دمنــات 
باتجــاه ســكورة ، وهــي منطقــة جبليــة فــي األطلــس الكبيــر 
يصعــب الوصــول إليهــا ، وبالتالــي فهــي تعانــي مــن التهميش  
ويعيــش ســكان الــدوار، المقــدر عددهــم بنحــو 300 شــخص، 

فــي عزلــة  كمــا أن غالبيتهــم مــن األمييــن والمعوزيــن.
وال يتوفــر األطفــال علــى مدرســة لمرحلــة مــا قبــل التمــدرس 
وبالتالــي فهــم يواجهــون صعوبــة فــي االلتحــاق بالتعليــم 

ــي. االبتدائ
الهــدف: - تجهيــز قاعةلمرحلــة مــا قبــل التمــدرس بالمعــدات 
واأللعــاب واألدوات التعليميــة - تجهيــز قاعــة لمحــو األميــة 
للنســاء - تجهيــز ورشــة للحــرف اليدويــة )النســيج والتطريز( 
بالمكونــات -المســاعدة علــى ترويــج وتســويق  والتكفــل 

المنتجــات المحليــة )المربــى، الزيــت، أعشــاب الطهــي(.

ي
المدرسة العليا للتعليم التق�ف

 فــي إطــار مشــروعهم الشــخصي، اختــار طلبــة المدرســة العليــا 
للتعليــم التقنــي بالمحمديــة إعــادة ترميــم المرافــق الرياضية للمدرســة ، 

ــن حــول 4 محــاور: متمركزي
• البيئــة: الحفــاظ علــى الغطــاء النباتــي. • التنميــة المســتدامة: إعــادة 
تدويــر النفايــات. • ترميــم واصــاح المبانــي. • تنظيــم تظاهــرة 

ــداف. ــق األه ــد تحقي ــة بع رياضي

ف عتيق دماج االجتماعي ع�ي مركز إعادة االإ
 دشــن مركــز إعــادة اإلدمــاج االجتماعــي عيــن عتيــق فــي ســنة 2011 
ــق األمــر بإحــدى أهــم  ــك محمــد الســادس. يتعل ــة المل ــل جال مــن قب
مؤسســات تقديــم المســاعدة لألشــخاص فــي وضعيــة صعبــة فــي 
ــا  ــن 500 شــخص، بم ــر م ــؤوي أكث ــز ي ــذا المرك ــاط. وه ــة الرب جه
ــة،  ــة صعب ــي وضعي ــال ف ــا مــأوى، واألطف ــار الســن ب ــك كب ــي ذل ف
خاصــة أطفــال الشــوارع. ويوفــر هــذا الفضــاء فرًصــا لإلدمــاج عبــر 

ــوي والنفســي. اإلشــراف الترب

ي مراكش
صباغة مدرسة سيدي بوزيد �ف

ــو  ــذا ه ــا«، ه ــة لقريتن ــش »مدرس ــي مراك ــد ف ــيدي بوزي ــة س مدرس
ــي  ــش الخاصــة الت ــة مراك ــار لجامع ــة الصغ ــوان مشــروع الطلب عن
ــد التــي تقــع  ــد وإعــادة تأهيــل مدرســة ســيدي بوزي تهــدف إلــى تجدي
علــى بعــد 31 كلــم مــن مراكــش فــي منطقــة الحــوز اتجــاه  الال 

تاكركوســت.

ي لحفل تخرج طلبة  كة كولورادو الراعي الذه�ب �ش
المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاوالت 

 فــي إطــار شــراكاتها مــع مؤسســات التعليــم العالــي ، قامــت 
ــة  ــل تخــرج طلب ــورادو  ككل ســنة  بمســاندة حف شــركة كول

م.ع.ت.إ.م.

من منجزاتنا
منجزاتنا الرئيسية

تــم إنجــاز العديــد من المشــاريع الكبــرى باســتخدام أنظمة 
صباغــة شــركة كولــورادو.  الصــور أســفله تعــرض 
بعــض هــذه المشــاريع التــي تــم إنجازهــا بمنتوجــات 

ــرب. ــاء المغ ــع أنح ــي جمي ــورادو ف ــركة كول ش

فندق إيبيس - الرباط

مقر العمران - الرباط

مقر نوڤيك - الرباط

ي - الرباط
الرمال الذهبية - تمارةإقامة هارمو�ف
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كولورادو في العالم

تواصــل شــركة كولــورادو توســعها علــى المســتوى الدولــي، حيــث فتحــت مجموعــة مــن صــاالت العــرض فــي العديــد مــن 
الــدول كالمملكــة العربيــة الســعودية و تونــس و الســنغال...الخ

حوار
تعريف

العريفــي محمــد مــن مواليــد مدينــة زاكــورة 1970 م كانــت بدايتــه 
فــي الميــدان مــع األب رحمــه هللا ســنة 1977. 

1- متى كانت أول معاملة تجارية مع الشركة 
كانــت أول تجربــة مــع منتوجــات شــركة كولــورادو ســنة 1988 
ــال الك،  ــل،  رواي ــال فيني ــا رواي ــم منتوجاته ــن أه ــث كان م حي

ــت. ــال تان رواي

2- مميزات شركة كولورادو 
تمتــاز بجودتهــا العاليــة فــي جميــع المنتوجــات، االســتمرارية فــي 
التجديــد، التواصــل بيــن جميــع شــرائح المجتمع الحرفــي باإلضافة 

إلــى التأطيــر و التكويــن فــي جــل ربــوع المملكــة.

3- عاقة شركة كولورادو بالبيئة 
ــى  ــال المحافظــة عل ــي مج ــدة ف ــركات الرائ ــن الش ــن بي ــر م تعتب
البيئــة والســامة المهنيــة التــي تتجلــى فــي توزيــع بعــض معــدات 
الوقايــة الشــخصية مثــل قفــازات، نظــارات، وأقنعــة خــال األيــام 
التواصليــة و الــدورات التكوينيــة و ذلــك للحفــاظ علــى ســامتهم. 

4- دور السيد العريفي في المواقع االجتماعية 
علــى  الحرفييــن  مجموعــات  ألكبــر  المؤسســين  مــن  يعتبــر 
الواتســاب مثــا بانتــورة شــركة كولــورادو، أكادميــة الحرفــي 
ــي داع  ــات الت ــن المجموع ــد م ــيد و العدي ــورة برش ــدع  بانت المب
صيتهــا فــي مجــال الصباغــة، حيــت يقــدم مــا لديــه مــن معلومــات 
و أفــكار و مســاعدات فــي هــذا المجــال قصــد تطويــر الحرفــة و 

ــب. ــى المناص ــى أبه ــا إل ــول به الوص

كلمة أخيرة
الشــكر و التقديــر لشــركتنا شــركة كولــورادو علــى التواصــل الدائم 

مــع جميــع الحرفييــن مــن أجــل الوصــول إلــى الهدف المنشــود. 

العريفي محمد من مواليد مدينة زاكورة مع مسؤول التسويق المبا�ش
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الدار البيضاء
رقم الهاتف: 94 80 23 22 5 00212

، الدارالبيضاء ي
( 185 محج الزرقطو�ف ي ) قرب توينسان�ت

إقامة الزرقطو�ف

الدار البيضاء
رقم الهاتف: 35 23 35 22 5 00212

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

الدار البيضاء
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

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 معارض �ش

تطبيقات الجوال

طنجة

مراكش
ي مالل

ب�ف

الدار البيضاءمكناس

القنيطرة
وجدة


