
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.

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

معلومات حول الجمعیة المغربیة للشطار الصغار

إن مفھوم الشطار الصغار الذي نشأ بكندا سنة 1982، یعطي لألطفال الذین تتراوح أعمارھم مابین 4 و 12 عاماً، إمكانیة تلقي 
استخدام  كیفیة  المالحظة،  یستطیعون  حیث  علمیة  أنشطة  في  مشاركتھم  اقتراح  طریق  عن  وتفاعلیة،  ترفیھیة  بطریقة  العلوم 
الشطار  التكلفة، إن  المستعادة والقلیلة  المعدات  بذلك إال  التجربة والتعلم مع االستمتاع وطرح األسئلة. ال یستخدمون  األدوات، 

الصغار یسعون إلى نشر الثقافة العلمیة والتقنیة في كل مكان وألجل الجمیع.

ولقد تم اعتماد ھذا المفھوم بالمغرب سنة 1990، بفضل جمعیات أبي رقراق ورباط الفتح، حیث تم تطویره أساسا بمدینتي الرباط 
وسال.

معلومات حول الھالل األحمر المغربي – فرع طنجة

یقوم فرع الھالل األحمر المغربي بطنجة، بتطویر العدید من البرامج واإلجراءات العملیة ومخططات العمل السنویة واالستراتیجیة 
من أجل الوقوف في وجھ األخطار المحتملة.

إن برنامج "شواطئ نظیفة" یعد من البرامج الھامة التي فازت بجائزتین لألمیرة لال حسناء من أجل الشواطئ النظیفة وذلك سنة 
2005 و 2006.

االتصال 
زینب الشودري

منسقة مدیریة التواصل والتسویق بأماندیس
الھاتف: 273 167 0661

zineb.chaoudri@amendis.ma :البرید اإللكتروني

طنجة، 11 یولیوز 2018: في إطار اتفاقیة الشراكة "شواطئ نظیفة 2018" مع الجماعة الحضریة لطنجة، ووالیة جھة طنجة- 
تطوان- الحسیمة، ومؤسسة محمد السادس لحمایة البیئة، أوفت أماندیس طنجة بالتزاماتھا وكوفئت على المجھودات التي قامت بھا  

بحصولھا على عالمة "اللواء األزرق" للسنة السادسة على التوالي بالنسبة لشاطئ ّبا قاسم بمنطقة أشقار.

و ھكذا، فقد نجحت أماندیس في تحسین جودة االستقبال بشاطئ باقاسم، و ذلك بوضع البنیات التحتیة المالئمة، ومن خالل إجراءات 
ملموسة عبر الحمالت التحسیسیة و ورشات لألطفال، لحث المصطافین على حمایة موقع االصطیاف بھذا الشاطئ الجمیل.

ومن بین اإلجراءات المتخذة من طرف أماندیس طنجة خالل ھذه السنة،  في إطار حملة "شواطئ نظیفة"، تجدر اإلشارة إلى:

بالنسبة لألشخاص ذوي  الشاطئ  إلى  الولوج  لتسھیل  إحداث مدرجات وممرات  الشاطئ:  التحتیة و تجھیز  البنیات  وضع      •
لألرجل،  مغسلة  الطلق،  بالھواء  الصحیة، رشاشات  الحفر  مثل:  الصحي  للصرف  التحتیة  البنیات  الخاصة، وضع  االحتیاجات 

مراحیض، مراحیض مخصصة لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة، قسم للشرطة، مركز صحي و كشك للوقایة المدنیة.
•    وضع الفتات تحسیسیة: تتضمن رسائل تتعلق بحمایة البیئة، ومدونة السلوكیات التي یجب التقید بھا في الشاطئ، والبرامج 

التنشیطیة المقترحة على المصطافین. 
•    خلق فضاء تتواجد بھ مظالت شمسیة مجانیة رھن إشارة المصطافین.

•    إحداث برجین للمراقبة.   
•    وضع سالت للمھمالت على طول الشاطئ لتحسیس األطفال والكبار أیضاً بأھمیة الحفاظ على نظافة موقع االصطیاف. 

•    فریق أخضر لضمان نظافة الشاطئ.
•    وضع ألول مرة مقاعد لشحن األجھزة الكھربائیة بواسطة الطاقة الشمسیة.

•    فضاءات األلعاب للصغار. 
•    مسبح

•    اقتناء معدات مخصصة ألفراد الوقایة المدنیة (مجادیف وعوامات إلنقاذ الغرقى وحبال ...).

باإلضافة إلى ذلك، وفي إطار العملیات التحسیسیة والتنشیطیة عملت أماندیس على إنشاء: 

•    " قریة البیئة " من أجل استقبال الورشات الترفیھیة والتربویة المندرجة ضمن البرنامج البیداغوجي " شواطئ بیئیة " وھو 
برنامج تحسیسي من أجل الحفاظ على البیئة، وقد تم تطویره من طرف أماندیس بشراكة مع "الجمعیة المغربیة للشطار الصغار".
•    "قریة الجمعیات" وضعت رھن إشارة منظمة الھالل األحمر المغربي التي وقعت معھا أماندیس طنجة اتفاقیة شراكة من أجل 

تنظیم عملیات تحسیسیة وتنشیطیة لفائدة المصطافین.

إن المشاركة السنویة ألماندیس طنجة في حمالت " شواطئ نظیفة " المنظمة من طرف مؤسسة محمد السادس لحمایة البیئة، 
للعیش والمساھمة في تطویر سیاحة الجھة والقیام بحمایة  تؤكد عزم و رغبة الشركة في على أن تقدم للمواطنین إطاراً مالئماً 

شواطئ المملكة.

بـــالغ صـحـفــــي
أمانديس طنجة تحصل على عالمة " اللواء ا�زرق " للسنة السادسة

على التوالي بالنسبة لشاطئ "با قاسم"



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.

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

معلومات حول الجمعیة المغربیة للشطار الصغار

إن مفھوم الشطار الصغار الذي نشأ بكندا سنة 1982، یعطي لألطفال الذین تتراوح أعمارھم مابین 4 و 12 عاماً، إمكانیة تلقي 
استخدام  كیفیة  المالحظة،  یستطیعون  حیث  علمیة  أنشطة  في  مشاركتھم  اقتراح  طریق  عن  وتفاعلیة،  ترفیھیة  بطریقة  العلوم 
الشطار  التكلفة، إن  المستعادة والقلیلة  المعدات  بذلك إال  التجربة والتعلم مع االستمتاع وطرح األسئلة. ال یستخدمون  األدوات، 

الصغار یسعون إلى نشر الثقافة العلمیة والتقنیة في كل مكان وألجل الجمیع.

ولقد تم اعتماد ھذا المفھوم بالمغرب سنة 1990، بفضل جمعیات أبي رقراق ورباط الفتح، حیث تم تطویره أساسا بمدینتي الرباط 
وسال.

معلومات حول الھالل األحمر المغربي – فرع طنجة

یقوم فرع الھالل األحمر المغربي بطنجة، بتطویر العدید من البرامج واإلجراءات العملیة ومخططات العمل السنویة واالستراتیجیة 
من أجل الوقوف في وجھ األخطار المحتملة.

إن برنامج "شواطئ نظیفة" یعد من البرامج الھامة التي فازت بجائزتین لألمیرة لال حسناء من أجل الشواطئ النظیفة وذلك سنة 
2005 و 2006.

االتصال 
زینب الشودري

منسقة مدیریة التواصل والتسویق بأماندیس
الھاتف: 273 167 0661

zineb.chaoudri@amendis.ma :البرید اإللكتروني

بـــالغ صـحـفــــي
أمانديس طنجة تحصل على عالمة " اللواء ا�زرق " للسنة السادسة

على التوالي بالنسبة لشاطئ "با قاسم"

طنجة، 11 یولیوز 2018: في إطار اتفاقیة الشراكة "شواطئ نظیفة 2018" مع الجماعة الحضریة لطنجة، ووالیة جھة طنجة- 
تطوان- الحسیمة، ومؤسسة محمد السادس لحمایة البیئة، أوفت أماندیس طنجة بالتزاماتھا وكوفئت على المجھودات التي قامت بھا  

بحصولھا على عالمة "اللواء األزرق" للسنة السادسة على التوالي بالنسبة لشاطئ ّبا قاسم بمنطقة أشقار.

و ھكذا، فقد نجحت أماندیس في تحسین جودة االستقبال بشاطئ باقاسم، و ذلك بوضع البنیات التحتیة المالئمة، ومن خالل إجراءات 
ملموسة عبر الحمالت التحسیسیة و ورشات لألطفال، لحث المصطافین على حمایة موقع االصطیاف بھذا الشاطئ الجمیل.

ومن بین اإلجراءات المتخذة من طرف أماندیس طنجة خالل ھذه السنة،  في إطار حملة "شواطئ نظیفة"، تجدر اإلشارة إلى:

بالنسبة لألشخاص ذوي  الشاطئ  إلى  الولوج  لتسھیل  إحداث مدرجات وممرات  الشاطئ:  التحتیة و تجھیز  البنیات  وضع      •
لألرجل،  مغسلة  الطلق،  بالھواء  الصحیة، رشاشات  الحفر  مثل:  الصحي  للصرف  التحتیة  البنیات  الخاصة، وضع  االحتیاجات 

مراحیض، مراحیض مخصصة لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة، قسم للشرطة، مركز صحي و كشك للوقایة المدنیة.
•    وضع الفتات تحسیسیة: تتضمن رسائل تتعلق بحمایة البیئة، ومدونة السلوكیات التي یجب التقید بھا في الشاطئ، والبرامج 

التنشیطیة المقترحة على المصطافین. 
•    خلق فضاء تتواجد بھ مظالت شمسیة مجانیة رھن إشارة المصطافین.

•    إحداث برجین للمراقبة.   
•    وضع سالت للمھمالت على طول الشاطئ لتحسیس األطفال والكبار أیضاً بأھمیة الحفاظ على نظافة موقع االصطیاف. 

•    فریق أخضر لضمان نظافة الشاطئ.
•    وضع ألول مرة مقاعد لشحن األجھزة الكھربائیة بواسطة الطاقة الشمسیة.

•    فضاءات األلعاب للصغار. 
•    مسبح

•    اقتناء معدات مخصصة ألفراد الوقایة المدنیة (مجادیف وعوامات إلنقاذ الغرقى وحبال ...).

باإلضافة إلى ذلك، وفي إطار العملیات التحسیسیة والتنشیطیة عملت أماندیس على إنشاء: 

•    " قریة البیئة " من أجل استقبال الورشات الترفیھیة والتربویة المندرجة ضمن البرنامج البیداغوجي " شواطئ بیئیة " وھو 
برنامج تحسیسي من أجل الحفاظ على البیئة، وقد تم تطویره من طرف أماندیس بشراكة مع "الجمعیة المغربیة للشطار الصغار".

•    "قریة الجمعیات" وضعت رھن إشارة منظمة الھالل األحمر المغربي التي وقعت معھا أماندیس طنجة اتفاقیة شراكة من أجل 
تنظیم عملیات تحسیسیة وتنشیطیة لفائدة المصطافین.

إن المشاركة السنویة ألماندیس طنجة في حمالت " شواطئ نظیفة " المنظمة من طرف مؤسسة محمد السادس لحمایة البیئة، 
للعیش والمساھمة في تطویر سیاحة الجھة والقیام بحمایة  تؤكد عزم و رغبة الشركة في على أن تقدم للمواطنین إطاراً مالئماً 

شواطئ المملكة.


