La RADEEMA a participé, aux côtés d’institutions
publiques et de sociétés privées de plus de 40 pays,
au Congrès International de la Qualité (International
Quality Summit: IQS) qui s’est tenu à New York du
29 au 30 Mai 2016, au cours duquel la Régie,
représentée par son Directeur Général Mr Rachid
BENCHIKHI et Mr El Hassan BOUKOUTA, Gouverneur
Directeur des Régies et des Services Concédés au
Ministère de l’Intérieur, a été récompensée par le Prix
Catégorie Platine pour son engagement continu à la
qualité, l’innovation et l’excellence.
Le jury du Quality Summit Award, présidé par Mr José
E. PIERTO, a témoigné de l’efficience du plan de
développement adopté par la RADEEMA en vue
d’améliorer continuellement la qualité des services
rendus à sa clientèle.
Ce prix vient s’ajouter au palmarès des récompenses
en possession de la Régie en reconnaissance de ses
performances tant sur le plan managérial que sur le
plan de la bonne gouvernance des services dont elle
assure la gestion. Cet hommage couronne surtout le
travail collectif du management et de l’ensemble des
collaborateurs de la Régie, dont la qualité a toujours
constitué l’un de leurs premiers objectifs stratégiques.
Cette distinction renforce enfin le positionnement de
la RADEEMA comme leader dans son secteur sur le
plan national.

راديما،

تتوج بنيويورك بالواليات المتحدة األمريكية
نظير التزامها بالجودة واالبتكار والتميز

جائزة مؤتمر الجودة  ،وسام عالمي للتميز

شاركت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش
إلى جانب المؤسسات العمومية والشركات الخاصة ألزيد
من  40دولة في المؤتمر الدولي للجودة والذي أقيم بمدينة
نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية ،وذلك يومي 29
و 30ماي  .2016وقد توجت الوكالة خالل هذا
المؤتمرممثلة بالسيد رشيد بنشيخي ،المدير العام للوكالة
والسيد الحسن بوكوتة ،العامل مدير الوكاالت والمصالح
ذات االمتياز بوزارة الداخلية ،بجائزة الجودة ،صنف
البالتين وذلك نظير التزامها ومجهوداتها المستمرة ألجل
الجودة واالبتكار والتميز.

ينعقد مؤتمر الجودة العالمي سنويا لمكافأة المؤسسات والمنظمات
ورجال ونساء عالم األعمال.
نظم حفل توزيع الجوائز هذه السنة بمدينة نيويورك بحضور
المؤسسات الرائدة من مختلف الدول األوربية واألمريكية ودول
آسيا وإفريقيا وأستراليا في مختلف القطاعات وممثلي األجهزة
الديبلوماسية.
وقد تم خالل هذا المؤتمر توزيع جوائز من صنف الذهب
والبالتين واأللماس على الفائزين حسب المعايير التالية:
• التميز في مجال السياحة والريادة في تدبير األعمال
• جودة ونتائج األعمال
• التجارة وهيبة العالمة التجارية
• التكنولوجيا واالبتكار والتوسع

وقد أشادت لجنة التحكيم برئاسة السيد جوزي بييرطو
بكفاءة مخطط التنمية المعتمد من طرف الوكالة فيما يتعلق
بالتطور المستمر لجودة الخدمات المسداة للزبناء.
وتأتي هذه الجائزة لتنضاف لقائمة الجوائز التي حصلت
عليها الوكالة مكافأة لها على جودة أداءها فيما يخص
التسيير وممارسة الحكامة الجيدة واعترافا بإدارة العمل
الجماعي وجهود كافة مستخدمي الوكالة الذين يضعون
عامل الجودة ضمن أولوياتهم االستراتيجية.
هذا وسيعزز تتويج الوكالة مكانتها الرائدة في مجال
تخصصها على الصعيد الوطني.

الوكالة باألرقام
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محطة معالجة المياه العادمة
مليار درهم

عدد
المستخدمين

رقم
المعامالت

طول الشبكات
المستغلة يوميا

متر مكعب من المياه
المعبئة لتزويد مراكش

مليار درهم
استثمارات

118 000

متر مكعب في اليوم

قدرة المعالجة

33 000 000
MVA

كم
الكهرباء – الماء
الصالح للشرب –
التطهير السائل

القدرة الموضوعة من
 4مراكز للتزويد
و  )MVA( 268القدرة
المطلوبة

متر مكعب سنويا

المياه العادمة المعالجة القابلة إلعادة
االستعمال لسقي  19غولف
والمساحات الخضراء

ما يعادل

1 300 000

الساكنة المستهدفة

شهادة
االعتماد الثالثي

60 000

طن  CO2سنويا

تقليص الغازات المسببة
لالحتباس الحراري بعد
إنتاج الطاقة الكهربائية
المتجددة

11 000 000

كيلوواط ساعة سنويا

الطاقة المتجددة المنتجة عن
طريق تثمين البيوغاز-الميتان
للمياه العادمة
اعتماد
مختبر التحاليل

جودة
صحة
سالمة

راديما تستعد إلنجاح

