
 

 بین االبتكار والتكوین، فیولیا تؤشر على بصمتها في المغرب
لها التابعة والفروع المغرب فیولیا جعلت اإلیكولوجي، والتحول البیئیة القضایا تدبیر في للمملكة               كشركاء
منطقة مدیر ماكیه، كریستوف زیارة وكانت لتنمیتها. هامة ركائز والتكوین االبتكار من وریضال               أماندیس
ِل" األولى السنویة بالذكرى الخصوص وجه على لالحتفال وفرصة مناسبة األوسط، والشرق             أفریقیا
التكوین مركز في التناوبي التكوین من للمستفیدین الثاني الفوج انطالقة وإعطاء ریضال "Hubgrade             

 والمهارات ألماندیس.

االقتصادیة التنمیة تحدیات أمام البیئیة للقضایا متمكن تدبیر وضمان المملكة لمواكبة أفضل موقع في                "نحن
في أیضاً تتمثل بل فحسب، والنفایات والطاقة المیاه خدمات من مجموعة امتالك في قوتنا تكمن وال                  والصناعیة.
فیها. نتواجد التي المناطق في به الموثوق الشریك نكون وأن بینها، فیما والتآزر الجسور إنشاء كیفیة                  معرفة

 أفضل من أي كان، نضع االبتكار والتكوین في خدمة زبنائنا. الشيء الذي یمنحنا قصب السبق"

المتمیز التشغیلي واألداء الكفاءة أهداف تلبي التي االبتكار ثقافة تعزیز من وُتمكِّن جاریة. الرقمیة الثورة                 هنا
 ألنشطتها في المملكة.
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 میزة ال"Hubgrade"، بوابة حقیقیة للولوج إلى المدینة الذكیة

الذكرى في األوسط والشرق إفریقیا منطقة مدیر شارك الرباط، في ریضال الرقمیة المؤسسة إلى طریقه                 في
24 الفعلي الوقت في بعد عن والتحكم المراقبة تتیح التي األخیر الجیل منصة وهي ،"Hubgrade"ِل                 األولى

 ساعة/24 و7 أیام/7، في البنیات التحتیة ومنشآت شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهیر السائل.

محطة 630 بـ دائم بشكل یرتبط "Hubgrade"ال رقمیة، وحلول مهارات على مبني حقیقي مراقبة                مركز
7000 من یقرب ما تدیر تشغیل. مركبة 45 و ضغط طبقة 27 و هیدرولیكي قطاع 67 و فرعیة                    كهربائیة
المؤشرات وتضمن مسبقًا، التسربات لتحدید نظام على ویتوفر الفعلي. الوقت في إنذار و1300               معلومة

 العملیاتیة التي یتم إنشاؤها تلقائیًا اتخاذ قرارات سریعة.
داخل التشغیلي التآزر تعزیز مع بكوفید19 المتعلقة للمعیقات ملموسة استجابة الجهاز هذا یوفر البیانات،                بفضل

 مختلف مراكز أعمال فیولیا في المغرب.
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 ارتباط أكثر، إدارة أفضل، تعمل المناطق على تحسین تشغیل بنیتها التحتیة وزیادة جاذبیتها واستدامتها.

المعلومات لوحات فإن العمومیة، الخدمات بإدارة یتعلق وفیما الزبون. خدمة تجربة تحسین من تمّكن                ابتكارات
للسلطات التابعة المراقبة مصالح قبل من الفور على المنال وسهلة مرئیة الفعالّیة مؤشرات تجعل                الرقمیة

 المفوِّضة.
مع التفاعل من سنوات عدة منذ تمّكن الذي الرقمي الزبون تهم التي المشاریع من العدید هناك للمستهلك،                   بالنسبة

 مستخدمینا عبر الوكالة على اإلنترنت لطرح األسئلة أو اإلبالغ عن عطب أو أداء فاتورته.
الحد مع الفواتیر أداء في التأخر تجنب تضمن مجانیة خدمة وهي المادیة، غیر الفاتورة وریضال أماندیس                  أطلقت

 من استخدام الورق.

االقتصادیة لألقطاب الشاملة اإلدارة في مرجعًا تصبح أن إلى فیولیا تطمح ،Hubgrade""ال لدینامیكیة               تبعًا
تصمیم من المعرفة تقدیم هو الهدف المستقبلیة الذكیة" "المدن هذه وفي المغرب. في والمستدامة والمرنة                 الذكیة
أو النفایات من الطاقة استعادة المثال، سبیل على ویطور، المستدامة للتنمیة ناقًال أیضًا یكون بحیث                 المشروع

 إعادة استخدام المیاه العادمة المعالجة.

 التركیز على التكوین والتزام المستخدمین

لالحتفال فرصة أیضًا الزیارة هذه كانت المهارات، تطویر مع جنب إلى جنبًا یسیر الرقمي التحول ألن                  نظًرا
،2017 سنة إنشائه بتطوان.فمنذ ألماندیس والمهارات التكوین مركز في التناوبي التكوین لخلق األولى               بالذكرى
وطني مركز حقیقًة وهو البیئیة. مهننا في مستفید 3000 من أكثر مهارات وتطویر تكوین في المركز                  ساهم
المهن وكذلك أماندیس، مهن وخصوصیات احتیاجات مع یتماشى تكویني عرض تقدیم على قادر               بامتیاز

 الخاصة بالوكاالت والجماعات المحلیة.

تحت بالمركز دراستهم في والتفوق النجاح التناوبي التكوین من المستفیدین أیضًا ماكیه كریستوف               وشارك
قصد للتكوین مستفیدًا ستین اختیار تم التوالي، على الثانیة وللسنة مؤطرًا. 27 یضم المكونین من طاقم                  إشراف
الكفء المغربي الشباب علیه یراهن ما وهذا للمستقبل. عظیمة ضمانات "هذه بأماندیس. مستقبال               االلتحاق
مجمل على تطرأ سوف التي التطورات لتوقع السبق لنا ولیكن مهنتنا، في بصمة ترك لمواصلة                 والمتمیز،

  أنشطتنا ".
المتدخلة أطرافها لدى أكبر تأثیر لها یكون أن في فیولیا نجحت المغرب، في لمستخدمیها القوي االلتزام                  بفضل
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توزیع مركز في ماكیه كریستوف بهم التقى الذین الیومیة" الحیاة "أبطال من ذلك على أدل وال                  والمعنیة.
جمیع یمثلون مستخدمًا أربعین حوالي بالرباط. أكدال الكهرباء توزیع مركز وفي بتطوان بوصافو               الكهرباء

  أنشطة فیولیا بالمغرب في مجال میاه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

تزال وال الجمیع صدمت التي الصحیة األزمة هذه خالل التزامكم قیمة أقدر بأنني ألخبركم جئت "لقد :                   تكریم
من تمكنتم المغرب، في هنا المسبوق، غیر السیاق هذا وفي بأسره. العالم في األمور سیر طریقة على                   تؤثر
األساسیة. خدماتنا استمراریة وضمان مستخدمینا لحمایة الالزمة التدابیر جمیع واتخاذ الوضع مع              التكیف

 وبفضلكم، قامت أماندیس وریضال بمواجهة التحدیات في إطار مسؤولیتهما بطریقة مثالیة".

وأماندیس ریضال تستعد الصاعدة، األجیال وتكوین مستخدمیها، إشراك وتشجیع دعم الرقمنة، بفضل              االبتكار
المستدامة التنمیة أهداف تحقیق في المملكة ومساعدة المعنیة األطراف جمیع انتظارات تلبیة أجل من                للمستقبل

 التي تطمح إلیها.
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