
في إطار تنمیة سیاسة القرب التي تنھجھا إزاء زبنائھا،  ووفاًء بالتزامھا الرئیسي بخصوص تحسین جودة خدماتھا، فتحت 
أماندیس طنجة خالل شھر ماي من السنة الجاریة وكالة تجاریة جدیدة بحي طنجة البالیة. وذلك من أجل تخفیف الضغط 

على وكالة ساحة السوید. 

وستمكن ھذه الوكالة الجدیدة من تسییر أكثر من 000 35 زبون شھریاً، في محیط جد متطور وفقاً للمعاییر المطلوبة 
التي تضمن جودة أفضل لالستقبال.

ویستند تصور وتصمیم ھذه الوكالة على:

- ترتیبات تھدف إلى االستجابة بشكل أفضل لتطلعات الزبناء  وتلبیة حاجیاتھم وتقلیص مدة انتظارھم من خالل وضع 
نظام متطور لتنظیم طوابیر االنتظار بشكل مناسب؛

- مبدأ تدرج وتحدید األولویات ومالءمة وتطویر الفضاءات؛
- تصمیم مدروس یراعي سھولة الولوج لألشخاص في وضعیة خاصة؛

- إطار ودي ومریح، یوفر االستقبال األمثل للزبناء وفضاء العمل  األفضل للمستخدمین؛
- جھاز للتواصل الجید واألمثل، السیما عبر ملصقات ومنشورات متاحة للزبناء، تشرح الخدمات المختلفة التي تقدمھا 

الشركة، وكذلك شاشات التلفزیون التي تبث معلومات مختلفة ومفیدة للزبناء؛
- بوابة للمعلومات تسمح للزبناء باالطالع حلى حساباتھم الخاصة؛

وكالة طنجة البالیة ھي الوكالة التجاریة رقم 15 ألماندیس طنجة، باإلضافة إلى 200 نقطة خدمات القرب "جوار"، 
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إلیھ  اھتماماتھا، وتبقى رھن إشارتھ، تنصت  الزبون في صلب  أماندیس حریصة على تحسین خدماتھا، وذلك بوضع 
وتستجیب لطلباتھ.

بخصوص أماندیس

أماندیس فرع من فروع فیولیا المغرب، مكلفة منذ 2002 بالتدبیر المفوض لخدمات التطھیر السائل وتوزیع الماء الصالح 
للشرب والكھرباء لفائدة 000 800 1 نسمة. وبفضل مبلغ استثماري یصل إلى 7.8 ملیار درھم تمتد على طول مدة 
العقد، تساھم أماندیس في تحقیق بیئة سلیمة وفي العمل على تحسین جودة الخدمات العمومیة و خدمات القرب، بفضل 

عدد العاملین الذي یفوق 2000 مستخدم.

وتطوان  وأصیلة  طنجة  من  بكل  المواطنین  عیش  إطار  تحسین  مھمتھا  األول،  الطراز  من  مؤسساتي  فاعل  أماندیس 
والفنیدق- المضیق.
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