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القطب احلضري اجلديد «الدار البيضاء-آنفا».

اختيار «إنوي» إلجناز وتسيير شبكة االتصاالت

«قطب الدار
البيضاء-آنفا
سيصبح مركزا
ماليا دوليا ،ولهذا
السبب اختارت
‘وكالة التعمير
والتنمية آنفا’ أن
جتهزه بشبكة
مكونة من األلياف
البصرية .»100%

تتويـــج جديد لـ«إنـــوي» ! فقد تم اختيار الفاعل الشـــامل لالتصـــاالت ،بناء عىل
طلـــب عروض ،إلنجاز وتســـيري واســـتغالل شـــبكة االتصاالت الخاصـــة بالقطب
الحـــري «الـــدار البيضاء-آنفا» ،الـــذي ترشف عليـــه «وكالة التعمـــر والتنمية
آنفـــا» ( ،)AUDAالتابعـــة ملجموعة  .CDGمرشوع ضخم يهدف إىل املســـاهمة
يف إشـــعاع مدينـــة الـــدار البيضاء وجعلهـــا يف مســـتوى املدن العامليـــة الكربى،
وذلك من خالل إنشـــاء «حي لألعـــال» يضـــم «،»Casablanca Finance City
املركز املايل الدويل للدار البيضاء.
يغط ــي م ــروع «ال ــدار البيضاء-أنف ــا» مس ــاحة إجاملي ــة قدره ــا  350هكت ــار يف
قل ــب ال ــدار البيض ــاء ،يف املوق ــع التاريخ ــي ملط ــار أنف ــا الس ــابق .ويه ــم طل ــب
العـــروض املنطقـــة األوىل مـــن املـــروع مبســـاحة  100هكتـــار .تشـــمل هـــذه
املرحل ــة األوىل م ــن امل ــروع الج ــزء األول م ــن املنطق ــة التجاري ــة ،باإلضاف ــة إىل
ثالث ــة أحي ــاء أغلبه ــا س ــكنية تض ــم متاج ــر ،م ــدارس ،مرك ــز للتس ــوق ...والج ــزء
األول م ــن متن ــزه أنف ــا (.)Anfa Park
تتمثــل مهمــة «إنــوي» ،الــذي اختــر كـ«فاعــل مــرف عــى التســيري» ،يف مواكبــة
«وكالـــة التعمـــر والتنميـــة آنفـــا» ( )AUDAيف كل مراحـــل اإلنجـــاز والتســـويق
والصيانـــة .كـــا أن «إنـــوي» مكلـــف بالتدبـــر الشـــامل لشـــبكة النقـــل وكـــذا
ش ــبكة التوزي ــع.
«إنــه مــروع ضخــم يؤكــد انخ ـراط ‘إنــوي’ يف إنجــاز مشــاريع مهيكلــة لالقتصــاد
الوطنــي ،والتزامــه بإنجــاح تحولــه الرقمــي» يقــول محمــد الــزروايل ،املديــر
املســؤول عــن تطويــر الهاتــف الثابــت لــدى «إنــوي» ،الــذي يضيــف أن «قطــب
الــدار البيضاء-آنفــا ســيصبح مرك ـزا ماليــا دوليــا ،ولهــذا الســبب اختــارت ‘وكالــة
التعمــر والتنميــة آنفــا’ أن تجهــزه بشــبكة مكونــة مــن األليــاف البرصيــة ،100%
وتعتمــد هندســة تكفــل املزيــد مــن املتانــة والســهولة يف االســتعامل .إن اختيــار
‘إنــوي’ إلنجــاز هــذا املــروع الطمــوح يؤكــد الخــرة الواســعة التــي أصبــح الفاعــل
االتصــااليت يتمتــع بهــا يف مجــال تجهيــز الشــبكات باألليــاف البرصيــة املوجهــة
…
للمهنيــن والخــواص عــى حــد ســواء ،واإلرشاف عــى تســيريها».
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القطب احلضري اجلديد «الدار البيضاء-آنفا».

اختيار «إنوي» إلجناز وتسيير شبكة االتصاالت

… «مــن خــال جعــل الشــبكة الثابتــة لألليــاف البرصيــة مشــركة بــن الفاعلــن
االتصاالتيــن الثالثــة ،نضمــن ســعر ولــوج مثاليــا يســمح بتقديــم عــرض تنافــي
فيــا يخــص االتصــاالت الثابتــة بالقطــب الحــري الــدار البيضاء-آنفــا» يقــول
ادريــس الصــوايب ،املديــر العــام لـ«وكالــة التعمــر والتنميــة آنفــا».
ملواكبـــة مثاليـــة لـ«وكالة التعمـــر والتنمية أنفـــا» ،وضع «إنوي» شـــباكا واحدا
رهن إشـــارة كل الفاعلني التجاريـــن املكلفني بتطوير مرشوع الـــدار البيضاء-آنفا.

«إن ‘إنوي’ اليوم
فاعل مرجعي
فيما يخص
جتهيز وتسير
شبكات االتصاالت
الضخمة».

كــا تــم إنشــاء خليــة تقنيــة مهمتهــا تقديــم املســاعدة التقنيــة والعمالتيــة الدامئــة
ملختلــف املتدخلــن ،ومعالجــة كل طــارئ عــى الشــبكة.
«إن ‘إنــوي’ اليــوم فاعــل مرجعــي فيــا يخــص تجهيــز وتســيري شــبكات االتصــاالت
الضخمــة مثــل تلــك التــي أنجــزت يف ‘كازانريشــور’ أو أنجــزت لصالــح مقــاوالت
كبــرة أو مؤسســات وطنيــة» يتابــع محمــد الــزروايل ،الــذي يختــم كالمــه بالقــول
إن «الفاعــل يوســع أيضــا كل يــوم شــبكته لألليــاف البرصيــة التــي يســتفيد منهــا
أكــر مــن  12ألــف بيــت .كل هــذه الشــبكات تســاهم ،بنجاعتهــا ومتانتهــا ،يف
متكــن أكــر عــدد ممكــن مــن املغاربــة مــن الصبيــب العــايل جــدا ،كــا تســاهم يف
تحســن جاذبيــة االقتصــاد املغــريب وتنافســيته».
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