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سيديت، سيدي، 

يرسنا أن نعدكم من بني زبنائنــا ونقدر ثقتكـــم بنا.

نحن نلتزم بتقديم خدمة ذات جودة تتجاوب مع متطلباتكم.

استكامال  لكم  نقدم  عن خدماتنا،  املعلومات  من  املزيد  من  متكينكم  أجل  من 

لعقد اشرتاككم ولبطاقة الزبون، نسخة من قانون خدمات املاء، الرصف الصحي 

السلطة  وضعتها  الذي  التحمالت  دفرت  من  مقتطفات  عن  عبارة  والكهرباء، 

املفوضة، والذي يحدد اإللتزامات املتبادلة بني أمانديس طنجة والزبون.

الطقم املسلم لكم املعلومات عن جميع  وباإلضافة إىل ذلك، سوف تجدون يف 

التحكم أكرث يف استهالكاتكم  خدماتنا، وكذا نصائح ومعلومات ملساعدتكم عىل 

وفهم فاتورتكم.

املكلفون بالزبناء بجميع الوكاالت التجارية رهن اشارتكم من أجل اإلستامع اليكم 

وإىل جميع اقرتاحاتكم واإلستجابة ملتطلباتكم.

تقبلوا سيديت، سيدي، أخلص التعبري عن أطيب تحياتنا. 

مسؤولكم بالوكالة

مرحبا بمك

 للمزيد من المعلومات
 استشيروا المكلفين بالزبناء بالوكاالت
أو اتصلوا ب » أمانديس مباشر « على
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نظـــــــــام املصالــح

املو�ضوع

املنصوص  األساسية  األحكام  الوثيقة  هذه  تعيد 

االلتزامات  تحدد  التي  التحمالت  دفرت  يف  عليها 

الزبناء  وأساسا  الزبناء  مع  بالعالقة  املتعلقة 

الخواص.

الربط بال�ضبكة

نوجز املراحل االساسية لطلب الربط بالشبكة من 

طرف الزبناء الخواص كام ييل:

1. الئحة الوثائق املطلوبة متوفرة يف الوكالة كام 
يتم اإلعالن عنها ؛

2. خالل إيداع امللف كامال، يجب عىل املفوض له 
أن يسلم للزبون وصال يحدد األجل األقىص إلعطاء 

بيان األسعار ؛

3. يلتزم املفوض له بأن يبلغ مقدم الطلب ببيان 
أسعار الربط بالشبكة يف أجل سبعة )7( ايام عمل 

ابتداء من التاريخ الذي يعترب فيه امللف كامال ؛

4. باستثناء الحالة التي يكون فيها من الرضوري 
متديد الشبكة، يتم تنفيذ أشغال الربط بالشبكة 

يف أجل 12 يوم عمل، ابتداء من تاريخ أداء بيان 

األشغال  الحصول عىل رخص  مراعاة  األسعار مع 

السلطات  طرف  من  تسليمها  يتم  والتي  للطرق 

املختصة.

عىل  يجب  رضوريا،  الشبكة  متديد  يكون  عندما 

املفوض له أن يخرب الزبون بذلك قبل استخالص 

املبلغ مع تحديد اآلجال الرضورية إلنجاز أشغال 

الربط  آجال  تكون  الحالة  هذه  ويف  التمديد، 

أشغال  مدة  زيادة  مع  عمل  يوم   12 بالشبكة 

التمديد.

ويكون مبلغ بيان األسعار املتعلق بالربط صالحا 

وبعد  اإلصدار.  تاريخ  من  ابتداء  اشهر   )3( ثالثة 

انرصام هذا األجل، ويف حالة عدم أداء املبلغ من 

ويلتزم  األسعار.  بيان  تحيني  يتم  الزبون،  طرف 

املفوض له باحرتام مدة صالحية بيان األسعار.

أن  له  املفوض  عىل  يجب  أنه  إىل  التنبيه  يجب 

يقوم مبا يلزم إلخبار الزبناء برشوط تحديد بيان 

خالل  سواء  فوترته  وتفاصيل  ومكوناته  األسعار 

اصدار بيان االسعار أو اإلعالن عن املعلومات عىل 

مستوى وكاالته التجارية.

إضافة إىل ذلك، إذا كان يجب عىل مقدم الطلب 

األخري  هذا  يحتفظ  له،  للمفوض  متأخرات  أداء 

ملحل  بالشبكة  الربط  طلب  عىل  الجواب  بحق 

آخر حتى أداء املتأخرات أو االتفاق عىل طريقة 

التسديد.

يجوز للمفوض له والسلطة املفوضة وضع رشوط 

خاصة لألداء )تسهيالت األداء( تحدد باالتفاق فيام 

يتعلق باملساهامت والدفعات. ويف حالة املوافقة 

يف  املستحقات  إدماج  يجب  أداء  تسهيالت  عىل 

فواتري استهالك املنخرط املعني باألمر.
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بالنسبة للزبناء الذي ال يخضعون لفئة بيان أسعار 

االنتهاء من  تلقايئ، وبعد  أو يستفيدون من مثن 

األشغال، يجب أن تحدد فاتورة نهائية وجوبا عىل 

عند  معاينتها  تتم  التي  الحقيقية  التكلفة  أساس 

التحمالت  لبنود دفاتر  الربط، وذلك طبقا  إنجاز 

املعنية وتبليغ الزبون بها لتسوية الحساب.

الربط بال�ضبكة يف احلاالت االجتماعية:

يجب اخضاع عمليات الربط االجتامعية بالشبكة 

مدعوا  له  املفوض  يكون  والتي  خاصة،  ملعالجة 

املالمئة  بالوسائل  بالشبكة  الربط  ترويج  إىل  فيها 

الربط  وآجال  رشوط  وتحدد  عملية.  كل  لسياق 

باالتفاق املشرتك مع السلطة املفوضة.

 االنخراطات

الفردي  االنخراط  عقد  بتوقيع  االنخراط  يتحقق 

بوليصة  باكتتاب  املتعلقة  البنود  احرتام  إطار  يف 

االنخراط وأداء الضامنة. وتلخص املراحل األساسية 

الكتتاب عقد االنخراط كام ييل: 

  )1- طلبات االخنراط

تتم معالجة ملفات طلبات االنخراط عىل مستوى 

الوكاالت التجارية للمفوض له )الوكاالت متعددة 

املؤرخ  الطلب  إيداع  لوصل  وتخضع  الخدمات( 

عقد  ويكتتب  الطلب.  مقدم  إىل  يسلم  الذي 

االنخراط يف جميع الوكاالت التجارية للمفوض له 

)وكالة تابعة، وكالة متنقلة،...(.

وقبل كل انخراط جديد، يجب عىل مقدم الطلب 

وغري  عليه  املستحقة  املتأخرات  أداء  وجوبا 

وإذا  له.  للمفوض  سابقا  زبونا  كان  إذا  املسددة 

موضوع  السكن  عنوان  عىل  متأخرات  ظهرت 

مقدم  كان  التي  الفرتة  إىل  تعود  وال  االنخراط 

يكون  وال  اشرتاه.  أو  املحل  فيها  يكرتي  الطلب 

بأداء  ملزما  األحوال  من  بأي حال  الطلب  مقدم 

التي  أو  ليس مسؤوال عنها  التي  األداء  متأخرات 

تهم منخرطا آخر ماعدا يف حالة األصل التجاري. 

بني  ما  يفرق  له  املفوض  أن  إىل  التنبيه  ويجب 

الشخص املعنوي والشخص املادي.

ويف جميع االنخراطات الجديدة، ال يركب املفوض 

له العداد ما مل يكن ولوجه مؤمنا 24 ساعة/24 و7 

أيام/7 وذلك من أجل السامح بالقراءة املنتظمة 

للعداد وتدخالت الصيانة.

يجيب  بأن  له  املفوض  يلتزم  الحال،  وبطبيعة 

الذي  الزبون  طلبات  جميع  عىل  مجاين  بشكل 

الكافية  املعلومات  عىل  الحصول  يف  يرغب 

الواجب االكتتاب فيه  واملتعلقة بنوعية االشرتاك 

التسعرية  عىل  الرضورية  البيانات  بتقديم  وذلك 

تركيبه  الواجب  والعداد  استهالكه  لنمط  املالمئة 

ضغط  أو  منخفض  )ضغط  الطاقة  قوة  واختيار 

الزبون  انتباه  ويثري  األداء.  وطرق  متوسط،...،( 

للنظام  طبقا  املحددة  االستهالك  فوترة  إىل طرق 

الجاري به العمل، وعموما إىل سلوكات االستهالك 

الطاقة  اقتصاد  وإجراءات  اعتامدها  الواجب 

واملاء. ويجب عرض هذه املعلومات عىل مستوى 

جميع الوكاالت.
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  )2- إبرام العقد وفاتورة االخنراط

عند اكتتاب العقد، يطلب املفوض له االسم وعند 

املعلومات  هذه  وتسجل  الرشكة.  اسم  االقتضاء 

ويكون  العقد.  بصاحب  تذكر  التي  الفواتري  عىل 

عقد التزود باملاء والكهرباء صالحا فقط بالنسبة 

تحويل  يجوز  وال  بها،  املرصح  التسليم  لنقطة 

الطاقة واملاء املوزعني إىل الغري ولو مجانا.

وقبل ابرام العقد، يتأكد املفوض له من:

املنخرطني  من  فئة  لفائدة  العقد  تحرير   =

ملحل والستعامل معني،

= تناسب التسعرية مع نوع املشرتك ونوع املحل، 

صحيح  بشكل  اإلعتامد  مبلغ  تحديد  يتم   =

وفقا لعيار العداد املمنوح ونوع االستعامل. 

إضافة إىل ذلك، إذا قرر الزبون تغيري االستعامل 

أو الفئة التي ابرم من أجلها العقد، يجب اكتتاب 

انخراط جديد يناسب االستعامل. وبطبيعة الحال 

عند  املناسبة  املساهامت  أداء  عليه كذلك  يجب 

االقتضاء. ويف هذه الحالة، يجب عىل املفوض له 

أن يسهر عىل مالمئة التسعرية مع االستعامل وفئة 

االنخراط.

عند اكتتاب عقد االنخراط، يجب عىل املنخرط أن 

يؤدي للمفوض له، الصوائر التالية:

 - مبلغ الضمانة

يطلب من الزبون أداء الضامنة مشمولة الرضائب 

بالتسعرية الجاري بها العمل، والتي يحدد مبلغها 

اية  الضامنة  هذه  تنتج  وال  العداد.  عيار  حسب 

خصم  بعد  االنخراط  انقضاء  عند  وتسرتد  فوائد 

مبلغ  ويحتسب  املنخرط.  عىل  املستحقة  املبالغ 

الضامنة حسب بنود دفرت التحمالت:

< بالنسبة للكهرباء 

ما يساوي :

=60 ساعة من استعامل الطاقة حسب العيار األقىص 

للعداد يف اإلنارة الخاصة واالستعامل املنزيل واإلنارة 

الخاضعة للرضيبة املهنية، معرب عنا بالكيلوواط ؛

الضامنة  مبلغ  يكون  املؤقت،  للربط  بالنسبة 

القوة املحركة  مساويا لذلك املطلوب يف انخراط 

ويجوز  الحاالت  حسب  املتوسط  الضغط  أو 

مراجعتها حسب االستهالك.

للعقود املؤقتة للسكن، لألكشاك، للمباين التجارية 

من  ساعة   200 يعادل  الضامن  مبلغ  فإن  الخ. 

استخدام الطاقة املتعاقد عليها حسب االستخدام.

 < بالنسبة للامء الرشوب 

 20 يساوي  أو  يقل  عداد  لقطر  بالنسبة  ميثل، 

املاء  من  مكعب  مرت   30 ل  الرضيبة  قيمة  ملم، 

يتم احتسابها حسب أشطر االستهالك الجاري بها 

العمل، مع إدراج إتاوات التطهري. وإذا كان قطر 

العداد يفوق 20 ملم، تتم زيادة نسبية يف مبلغ 

الضامنة ملربع  قطر العداد.

 - صوائر التشغيل

جديد انخراط  اكتتاب  مع  له  املفوض   يتقاىض 

عند مستحقة  تكون  التي  التشغيل   ملصاريف 

التوقيع عىل بوليصة االنخراط.
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وتشمل تكاليف التشغيل جزافيا :

وتركيب  لوضع  األعوان  أحد  تنقل  =صوائر 

العداد )حالة عداد جديد(، أو ملعاينة مؤرش 

االنطالق )حالة التحويل بدون تغيري العداد(،

= الصوائر التقنية للتشغيل،

= صوائر تسيري امللف.

باألفضلية عدادا ذو  بأن يركب  له  املفوض  يلتزم 

مؤرش انطالق سلبي )0( عندما يتعلق األمر بربط 

معاينة  يجب  التحويل،  حالة  بخالف  جديد.  

مقدم  بحضور  ممكنا  كان  كلام  االنطالق  مؤرش 

الطلب أو ممثله، وإال يجب تقديم إشعار يحدد 

مؤرش اإلنطالق للمشرتك.

يتم تحديد مبلغ رسوم التشغيل سنويا بالرجوع 

من  اعتبارا  العدادات.  وإزالة  تركيب  تكلفة  إىل 

فاتح يناير 2016، فإنه يبلغ 66,5 درهم للكهرباء 

للامء  درهم   60,10 و  املنخفض  الجهد  ذات 

الرشوب بالنسبة لعداد يقل معياره عن 40 ملم. 

 - صوائر ملف االنخراط والتنبر الضريبي

االنخراط ملف  صوائر  أداء  املنخرط  عىل   يجب 

التوقيع عند  الرضيبي  والتنرب  البوليصة(   )كلفة 

صوائر مراجعة  ويجوز  االنخراط.  بوليصة   عىل 

من تعاقدية  سنة  كل  بداية  يف  االنخراط   ملف 

 طرف السلطة املفوضة باقرتاح من املفوض.

 - صوائر التنبر 

ال تستحق صوائر التنرب إال يف حالة األداء نقدا.

الضامنة  أداء  عند  االنخراط  عقد  يحرر  وبذلك 

والصوائر املذكورة سابقا يف نسختني، يسلم واحد 

منهام إىل املنخرط.

  )3- اآلجال

يجب االستجابة إىل طلب االنخراط برتكيب العداد 

موجودا،  الربط  كان  إذا  بعده  املحدد  األجل  يف 

السلطة  رفض  أو  القاهرة  القوة  حالة  يف  ماعدا 

عدم  حالة  يف  أو  املعنية  الجامعة  أو  املفوضة 

مطابقة املنشآت الداخلية للتنظيامت الجاري بها 

العمل )الولوج، القدم،...(:

= عىل األكرث يف يوم العمل املوايل )24 ساعة( ليوم 

ابرام عقد االنخراط،

يف  عمل  ساعة   48 األجل  هذا  الزيادة يف  تتم   =

)املراجعة،  املفوض  من  تدخل  إىل  الحاجة  حالة 

الفسخ، إلخ(.

ويتم  واحدة  سنة  ملدة  االنخراط  عقد  يربم 

تجديده تلقائيا يف فرتات سنوية حتى فسخه من 

أحد الطرفني طبقا لبنود فصل الفسخ  .

  )4- االخنراطات املؤقتة )اخلاصة)

تربم عقود االنخراط املؤقتة لفائدة الزبناء الذين 

يقدمون طلبهم حسب الرشوط املنصوص عليها 

واملاء  بالكهرباء  واملتعلقة  التحمالت  دفرت  يف 

الرشوب وتتعلق بأنشطة ملدة محددة يف الزمن: 

واملعارض  املوسمية  واألكشاك  العمل  )أوراش 

واألعياد و...(.
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ملدة  العقود  هذه  تربم  العمل،  ألوراش  بالنسبة 

قصوى هي 12 شهرا يتم تجديدها بطلب مكتوب 

من املنخرط حتى انتهاء االشغال.

يجب عىل املفوض له السهر عىل املتابعة الصارمة 

لهذه العقود املؤقتة وتسويتها.

ت�ضعرية العدادات امل�ضرتكة

املشرتكة  العدادت  تسعرية  منح   طرق  تخضع 

وزارة  إلرسالية  طبقا  املفوضة  السلطة  قرار  إىل 

ويلتزم   .  11/2014 للمرجع   الحاملة  الداخلية 

بالعدادات  الربط  إىل  أوال  يعمد  بأن  له  املفوض 

يف  الجيد  بالتحكم  للمنخرطني  للسامح  الفردية 

حسب  الخاص  استهالكهم  وبفوترة  استهالكهم 

األشطر املطابقة.

باملدينة  استثنائية  بصورة  التسعرية  هذه  ومتنح 

من  يتبني  كام  املهيكلة  غري  واألحياء  القدمية 

عندما  وذلك  السلطات،  وضعتها  التي  الالئحة 

تكون الرشوط التقنية لرتكيب العدادات الفردية 

اإلضافية مستحيلة.

العدادت  تسعرية  من  املنخرط  استفاد  إذا 

الذي  األشطر  عدد  من  يستفيد  فإنه  املشرتكة، 

يناسب عدد األرس املستفيدة من التزود بواسطة 

العداد املذكور. ويف حالة تغري عدد املنازل، يجب 

عىل املنخرط أن يبلغ املفوض له بذلك. وإذا تبني 

بعد املراجعة التي يقوم بها املفوض له أن عدد 

املنازل املزودة بالعداد قد قل فعال، يجب سحب 

تنطبق عليه  املنخرط وقد  الخاصة من  التسعرية 

نفس البنود املتعلقة بالغش.

 عدادات االأداء امل�ضبق

يجوز تركيب عدادات رقمية مسبقة الدفع، لدى 

املنخفض  بالضغط  املنزيل  اإلستعامل  منخرطي 

بطلب منهم مكان العدادات التقليدية.

وتركيب  تزويد  صوائر  له  املفوض  يتحمل 

املفاتيح  ولوحة  املسبق  األداء  ذات  العدادات 

عند الرضورة. كام يقوم املفوض له بصيانة هذه 

العدادات عىل نفقته.

وقد تم وضع أسعار الدفع املسبق لقدرة تقل عن 

3 كيلواط. ويحدد السعر اعتبارا من تاريخ بداية 

العمل يف مثن 1,2607  درهم/مشمولة الرضائب/

للكيلواط، وتنطبق هذه التسعرية عىل املنخرطني 

يساوي  أو  عن  الشهري  استهالكهم  يقل  الذين 

150 كيلواط يف الشهر. وهو ما يناسب 3 تعبئات 

العداد بثمن 60 درهم للتعبئة الواحدة.

كيلواط/الشهر   150 االستهالك  يتجاوز  وعندما 

الذي يناسب الشطر االجتامعي، يحدد السعر يف 

اعتبارا  1,4389 درهم مشمولة الرضائب/كيلواط 

من تاريخ بدايةالعمل بالعقد املراجع.

 : للعدادات  تعبئة  شبكة  له  املفوض  ويضع 

درهم   60 تعبئات  يشرتوا  أن  للمنخرطني  ميكن 

الوكاالت  وجميع  ألمانديس  التجارية  بالوكاالت 

املتنقلة. كام ستوضع رهن ترصف الزبناء تدريجيا 

أمناط أخرى من التعبئة.

الف�ضخ

ميكن فسخ عقد االشرتاك يف أي وقت إما بطلب 

من املنخرط أو مببادرة من املفوض له.
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  ))1- فسخ العقد من طرف املنخرط

يجوز للزبون أن يفسخ عقد أو عقود اشرتاكه يف 

جزاءات.  أو  غرامات  أي  تأدية  وبدون  وقت  أي 

عن  صادر  وصل  موضوع  الفسخ  طلب  ويكون 

العقد  صاحب  ويكون  الزبون.  إىل  له  املفوض 

الفسخ  حتى  املسجل  االستهالك  عن  مسؤوال 

الفعيل لعقده. ويبدأ مفعول ذلك يف تاريخ طلب 

حساب  توقيف  ويتم  الزبون،  طرف  من  الفسخ 

مسجل،  مؤرش  آخر  بيان  ضبط  بعد  الزبون 

املستحقة  املبالغ  جميع  ديون  وأداء   بالعداد، 

عليه أو إعادة باقي املبلغ الدائن عند االقتضاء.

كان  وإذا  الحساب،  إيقاف  فاتورة  وضع  وعند 

حساب املنخرط دائنا، يسرتد مبلغه مهام كان نوع 

العداد الدائم أو املؤقت ودون رشوط مسبقة:

يتحاوز  ال  الدائن  املبلغ  باقي  كان  إذا  نقدا   =

2000 درهم يف أجل ال يتجاوز 48 ساعة،

املبلغ  كان  إذا  شيك  أو  بنيك  تحويل  بواسطة   =

الزبون  كان  إذا  أو  درهم   2000 يفوق  الدائن 

يوم   12 يتجاوز  ال  أجل  يف  وذلك  معنويا،  شخصا 

عمل.

يجب فسخ عقد االنخراط بتحقيقه الفعيل وإزالة 

تاريخ  بعد  األكرث  ساعة عىل   48 أجل  يف  العداد 

طلب الفسخ من طرف املنخرط، ماعدا يف حالة 

العداد الصعب الولوج.

  ))2- فسخ العقد من طرف املفوض له

ال يجوز فسخ عقد االنخراط مببادرة من املفوض 

له إال يف الحاالت املذكورة أدناه:

املبالغ  لجميع  املنخرط  أداء  عدم  حالة  يف   =

االشرتاك  عقد  مبوجب  له  املفوض  إىل  املستحقة 

أو  اإلمدادات  حالة  يف  حتى  او  باألمر،  املعني 

األشغال املنجزة بالعناوين التي يشغلها أو يشغلها 

املشرتك من قبل. ويتم الفسخ تلقائيا بعد تعليق 

القدرة مدة شهر واحد.

حال  يف  العقد  يفسخ  أن  له  للمفوض  ويجوز   =

إشعار  بعد  التزاماته  ألحد  املشرتك  امتثال  عدم 

رسمي مدته 15 يوما تقومييا لتنفيذ االلتزام القائم 

الذي مل يتم الوفاء به.

له  املفوض  يرسل  أعاله،  املذكورة  الحالة  ويف 

إشعارا كتابيا رسميا إىل املنخرط لتسوية وضعيته 

يف أجل 15 يوما تقومييا تحت طائلة فسخ العقد. 

وبعد انرصام هذا األجل دون أداء املبلغ أو تنفيذ 

له  املفوض  يشعر  املنخرط،  طرف  من  االلتزام 

املنخرط بفسخ العقد بواسطة رسالة عادية.

التزود  يف  جديد  من  يرغب  الزبون  كان  إذا 

جديد  عقد  اكتتاب  عليه  يجب  والكهرباء  باملاء 

لالنخراط. ويف غياب ذلك، تعترب كل حيازة للامء 

والكهرباء دون عقد انخراط عمال تدليسيا.

ويف هذه الحاالت، ال يجوز للمنخرط بان يجعل 

املفوض له مسؤوال عن أي رضر بسبب إهامله، 

السيام يف حالة توقف التزويد بعد فسخ العقد.

عدم  بسبب  العقد  فسخ  له  للمفوض  يجوز  ال 

تغطي  مسددة  الغري  املتأخرات  كانت  إذا  األداء 

75 يف املائة من الضامنة.

ام
ظـــ

ن
ـح

ــــ
صال

لم
ا



الدليــل العملـي للزبـون13

ام
ظـــ

ن
ـح

ــــ
صال

لم
ا

تحصيل  عىل  يعمل  أن  له  املفوض  عىل  يجب 

زيادة  مع  الطرق  بجميع  الزبون  من  املتأخرات 

واملراسالت  القضائية  )الصوائر  التحصيل  صوائر 

املتعلقة برشكة  القضايئ والصوائر  العون  وصوائر 

التحصيل(.

 ))3- فسخ العقد بناء عىل طلب
  اخنراط شاغل جديد لملحل

يتم الفسخ فورا عند تقديم طلب اشرتاك شاغل 

ويتكلف  الرضورية.  اإلثبات  وثائق  يقدم  جديد 

املفوض له باملتابعات ضد الشاغل القديم يف حالة 

وجود متأخرات مستحقة.

ضامنة  وتخفيض  االنخراط  بوليصة  فسخ  بعد 

إىل  يؤدي  أن  املنخرط  عىل  يجب   ، االشرتاك 

املفوض له :

الكهرباء  املاء و/أو  يوافق كميات  الذي  املبلغ   =

املستهلك بصورة حقيقية أو يف حالة الغش بعد 

تقييمه حسب الحاالت،

= صوائر التوقيف وجميع صوائر التبليغ والتجديد 

يف حالة توقيف االشرتاك تلقائيا.

 ))4- فسخ العقد بعد صدور قرار
قضايئ

قرار  أي  إبطاء  دون  ينفذ  بأن  له  املفوض  يلتزم 

قضايئ بإلغاء االشرتاك مبجرد أن يصبح قابال للتنفيذ.

بيان العدادات

يتم دفع االستهالك من قبل املشرتك من خالل فرتة 

الفوترة الشهرية. لهذا الغرض، يتم أخذ مؤرشات 

العداد وفقا لدورة الفوترة الشهرية العادية عىل 

مدار السنة مبا يف ذلك أيام العطل الرسمية وأيام 

العطلة، أي 30 يوما للفوترة. مع قبول يوم واحد 

زيادة أو نقصانا .

ويجب عىل املفوض له أن يوفر الوسائل الرضورية 

بيان  باستخراج  تسمح  التي  العدادات...(  )قاريئ 

جميع  يف  للعدادات  ومنتظم  وحقيقي  شامل 

فرتات السنة.

لقاريئ  الفعيل  باملرور  املنخرطني  إخبار  يجب 

مرور  إشعار  بواسطة  املؤرشات  ألخد  العدادات 

العقد  ورقم  مروره  ساعة  يحدد  العداد  قارئ 

مبراجعة  له  للسامح  وذلك  البيان،  ومؤرش 

االستهالك.

أقرب  املنخرط يف  يشعر  بأن  له  املفوض  يتكلف 

اآلجال بواسطة رسالة SMS أو بأية وسيلة أخرى 
12م3  من  بأكرث  املفرط  االستهالك  حالة  يف  متاحة 

أو 200 كيلواط  و» أي تجاوز يفوق 30 يف املائة 

)الفرتة  السابقة«  السنة  يف  الفرتة  نفس  استهالك 

الصيفية...(، مام يسمح بتأمني حسن عمل املنشآت 

)وجود ترسب داخيل...( والتحكم يف االستهالك.

كام يجب عىل املفوض له أن يعمل بانتظام عىل 

مراجعة القراءة )قراءة ثانية( يف حالة الزيادة يف 

االستهالك بأكرث من 20 مرت3 أو 300 كيلوواط وما 

يفوق 50 يف املائة من معدل االستهالك السنوي، 

تخفيض  أو  املؤرش  تحرك  غياب  حالة  يف  وكذلك 

مهم يف االستهالك )تخفيض بأكرث من 50 يف املائة 

بالنسبة للمعدل(، وذلك خالل 48 ساعة التي تيل 

أول بيان.
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=حاالت العدادات الصعبة الولوج:

< إذا كان العداد صعب الولوج خالل أول وثاين 

للمنخرط  إشعار  يرتك  العداد،  بقراءة  مرور 

هذه  ويف  الولوج«،  صعب  »العداد  بأن  يخربه 

الحالة يعمل املفوض له عىل تقدير االستهالك 

عىل أساس بيانات االستهالك.

إذا رغب يف  للمنخرط  الحالة يسمح  ويف هذه   >

ذلك أن يعمل عىل قراءة املؤرش بنفسه وتبليغه 

إىل وكالته خالل 24 ساعة التي تيل إشعار املرور، 

وذلك يف أجل أقصاه شهرين متواليني.

=حاالت العدادات العالقة أو التالفة

تغيري  عىل  يعمل  أن  له  املفوض  عىل  يجب   >

العداد يف أجل ال يفوق 3 أشهر )بعد إشعارين 

العداد  تغيري  عند  ويجب  عالق«(.  »عداد  عن 

عىل املفوض له بأن يشعر املنخرط مبؤرش العداد 

حيث  الجديد  العداد  انطالق  ومؤرش  القديم 

هذه  ويف  ذلك.  من  يتأكد  أن  للمنخرط  يجوز 

فوترته  الواجب  االستهالك  تقييم  يقوم  الحالة 

عىل اساس استهالك يعادل استهالك نفس الفرتة 

ليس  الذين  للمنخرطني  املنرصمة  السنة  من 

املناطق  لهم استهالك منتظم )بطابع موسمي، 

لباقي  االستهالك  تقييم  ويقوم  السياحية،..(، 

املنخرطني عىل اساس معدل االستهالك.

 3 غضون  يف  العداد  تغيري  إجراء  عدم  حالة  ويف 

عىل  يتعني  التي  الحجم  يستند  أن  يجب  أشهر، 

املفوض له أن يفوتره عىل أقل استهالك للمشرتك 

خالل  ال 12 شهرا املاضية.

واملراقبة  والحامية  العداد  أجهزة  تركيب  يجب 

الغرفة يف  لهذه  يف غرفة جافة عىل جدار صلب 

املواد  وجميع  واالرتدادات  الصدمات  عن  مأمن 

التآكل، بصورة تسهل  التي تسبب  االنبعاثات  أو 

معها القراءة واملراجعة والصيانة. ويجب أن يكون 

والليل  النهار  يف  الولوج  وسهل  مصممة  الغرفة 

بصورة كافية للمفوض له وتحتفظ حرصا بأجهزة 

العداد. ويتحمل املفوض له وحده مطابقة املبنى. 

ويف حالة عدم سهولة الولوج 24 ساعة/24 ساعة 

و7 ايام/سبعة ايام، أو إذا كان املحل غري صحي أو 

اصبحت املنشآت خطرية، يحق للمفوض له وقف 

التزويد بعد إشعار رسمي مدته 15 يوما تقومييا 

يتضمن الدوافع ويبقي دون رد.

=مراجعة العدادات

عىل  حسابه  عىل  يعمل  أن  له  للمفوض  ويجوز 

مناسبا. ذلك  رأى  كلام  العدادات  وصيانة  فحص 

مراجعة  يطلب  أن  يف  الحق  للمنخرط  ويكون 

عداده من طرف املفوض له أو من طرف مؤسسة 

املراجعة  صوائر  له  املفوض  ويتحمل  معتمدة. 

إذا تبني أن الخطأ الحسايب يفوق 3 يف املائة. ويف 

الحاالت املخالفة، يتحمل املنخرط صوائر املراجعة 

)الصوائر الحقيقية مع زيادة 10 يف املائة عىل سبيل 

اختيار  بشأن  الخالف  حالة  ويف  والرعاية(.  الجزاء 

املؤسسة املكلفة باملراجعة تعني السلطة املفوضة 

إحداها.

إذا تبني من املراجعة وجود عيب يف الحساب يقل 

عن 3 يف املائة أو يفوق 3 يف املائة، وميس حقيقة 

الفوترة، يجب تسوية ذلك منذ ظهور العيب مع 
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إىل  بالرجوع  واحتامال  املنجزة  املنازعات  اعتبار 

تلك  عن  الالحقة  أو  السابقة  الحسابات  فرتات 

يجب  ال  األحوال،  جميع  ويف  العيب.  موضوع 

واحدة  سنة  التسوية  موضوع  الفرتة  تفوق  أن 

جميع  رفع  ويجب  املطالبة.  تقديم  تاريخ  قبل 

املختصة  الهيئات  إىل  العملية  هذه  يف  الخالفات 

له يف هذه  للمفوض  يجوز  وال  التحكيم(،  )لجن 

بالطاقة  التزويد  وقف  السبب  ولهذا  الحالة 

الكهربائية.

فوترة اال�ضتهالك

تصبح  الضامنة  وأداء  االشرتاك  اكتتاب  وبعد 

سارية  والرسوم  االستهالك  إتاوات  وأداء  الفوترة 

وتتم  العداد.  تركيب  تاريخ  من  ابتداء  املفعول 

فوترة االستهالك يف فرتة شهرية من ثالثني )30( 

يوم.

بالنسبة لفرتة تقل عن 30 يوم :

< تتم فوترة االستهالك بدون تغيري حجم األشطر 

عىل اساس عدد األيام الخاضعة للفوترة،

< تحدد فوترة اإلتاوة الثابتة مع تغيري عدد األشطر 

حسب عدد األيام الخاضعة للفوترة.

يوم   30 من  ألكرث  القراءة  أجل  تأخري  عن  ينتج 

تغيري حجم أشطر الفوترة التي يجب أن تتم مع 

األخذ يف االعتبار تقريب للوحدة لفائدة املنخرط.

وتحدد إشعارات املبالغ املستحقة أو الفواتري من 

قبل املفوض له ويتم إرسالها إىل املشرتكني للدفع 

أيام تقوميية من عرضها. يجب أن   10 يف غضون 

فرتة  أخرى،  أمور  بني  من  الفواتري،  تتضمن هذه 

والجديد  القديم  االستهالك  مؤرش  مع  االستهالك 

ونوع الفوترة )بيان الحساب أو تقدير(.

بالنسبة للمنخرطني املستفيدين من فوترة العدادات 

االرس  عدد  الفاتورة  تضم  أن  يجب  املشرتكة، 

املستفيدة.

الفواتري  حساب  بطريقة  املنخرط  إخبار  ويجب 

للسامح له بفهم املبالغ الواجب أداؤها واملتابعة 

الجيدة الستهالكاته.

موضوع  االستهالك  يقدر  أن  له  للمفوض  يجوز 

إىل  الولوج  يف  صعوبات  وجود  حالة  يف  الفاتورة 

أو معيبا.  العداد مجمدا  يكون  أو عندما  العداد 

األكرث،  عىل  اشهر   3 حدود  ويف  الحالة  هذه  ويف 

املعدل  اساس  عىل  االستهالك  تقدير  يجب 

يف  االستهالك  أو  املنخرط  الستهالك  السنوي 

الفرتات املشابهة. وال يجب أن يأخذ يف االعتبار يف 

احتساب هذا املعدل االستهالكات الغري اعتيادية. 

عىل  سلفا  املختصة  السلطة  تصادق  أن  ويجب 

أي قاعدة أخرى لتقدير االستهالك. وال يجوز أن 

إخبار  استثنائيا ومربرا، ويجب  إال  التقدير  يكون 

املنخرط به يف الفاتورة.

=حاالت خاصة:

  -الترسبات 

o يف حالة وجود ترسب بعد العداد )يف املنشآت 

الداخلية للمشرتك( يلتزم املشرتك باتخاذ جميع 

يف  املياه  خسارة  لوقف  الرضورية  اإلجراءات 

الحرص  صنابري  بإغالق  السيام  اآلجال،  أقرب 

وإنجاز جميع االشغال الرضورية لإلصالح.
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يفوتر  بأن  له  للمفوض  يسمح  الحالة  ويف هذه 

املصحح  الرشاء  بسعر  للترسب  املناسب  الحجم 

املنخرط  يديل  أن  برشيطة  التعاقد  للمردود 

يجوز  وال  الترسب.   إلصالح  اإلثباتية  بالوثائق 

فيها  النظر  يتعني  التي  الترسب  فرتة  تفوق  أن 

استهالك  إشعار  موضوع  وتكون  اثنني  شهرين 

مرتفع يسلمه املفوض له إىل املنخرط.

جانب  من  اإلهامل  أو  الصيانة  يف  نقص  أي   o

التعريفة  هذه  تطبيق  إىل  يؤدي  لن  املشرتك 

املحددة.

  -الغش

للغش،  العداد  عمل  سوء  سبب  يعود  كان  إذا 

يكون املنخرط معرضا لإلجراءات التالية : 

التالعب  أو  الرتصيص  )إزالة   : الرشوب  باملاء   o

يتعني  ذلك(  وغري  باإلحتيال  التزود  أو  بالعداد 

دون  له،  املفوض  إىل  يؤدي  أن  املشرتك  عىل 

اإلخالل باإلجراءات القانونية: 

a مبلغا ميثل تكلفة نقل العامل واإلصالحات 

التدابري  عن  الناتجة  الغرامات  وجميع 

اإلصالحية. 

aعدد كمية املاء املستهلكة بالغش، باإلضافة 

إىل ٪20، يقيمها املفوض له حسب التسعرية 

االستهالك  إىل  استنادا  العمل،  بها  الجاري 

عىل  أو  مامثلة  فرتات  يف  للمشرتك  السابق 

ميكن  توضيحات  أو  معلومات  أي  أساس 

جمعها دون أن تتجاوز  الكمية استهالك فرتة 

سنتني. 

التالعب  أو  الرتصيص  ))إزالة   : الكهرباء   o

بالعداد أو التزود باإلحتيال وغري ذلك( يتعني 

له، دون  املفوض  إىل  يؤدي  أن  املشرتك  عىل 

اإلخالل باإلجراءات القانونية: 

a مبلغا ميثل تكلفة نقل العامل واإلصالحات 

التدابري  عن  الناتجة  الغرامات  وجميع 

اإلصالحية. 

a مثن الطاقة املستغلة بالغش باإلضافة إىل 

التسعرية  حسب  له  املفوض  يقيمها   ،20٪

االستهالك  إىل  استنادا  العمل،  بها  الجاري 

عىل  أو  مامثلة  فرتات  يف  للمشرتك  السابق 

ميكن  توضيحات  أو  معلومات  أي  أساس 

جمعها دون أن تتجاوز  الكمية استهالك فرتة 

سنتني. 

 o االستخالص

يجب أداء جميع الفواتري عىل األكرث يف أجل 10 

أيام تقوميية من تاريخ اإلصدار.  وتدفع التكاليف 

أو  التزويد  قطع  عن  الناتجة  تلك  مثل  األخرى 

إعادته طبقا لنفس رشوط االستهالك املستحق.

ويجب عىل املفوض له أن يضمن، خالل توزيع 

النهائية  املواعيد  احرتام  للمشرتكني،  الفواتري 

البالغة 10 أيام تقوميية مقارنة بالتاريخ املحدد 

الفاتورة والتي  للمبالغ املستحقة املسجلة عىل 

يتم تسليمها للمشرتك. 

بتعزيز  يقوم   أن  له  املفوض  من  يطلب  كام 

املتعلقة  تلك  الفواتري، السيام  أنظمة استخالص 

عدد  يف  الزيادة  خالل  من  وذلك  باإلستهالك 
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الوكاالت املتعددة الخدمات، أو عرب حلول األداء 

واملنخرط  له  للمفوض  ميكن  وبذلك  البديلة،... 

اختيارهام  من  لألداء  طريقة  عىل  يتفقا  أن 

)اقتطاع بنيك، حساب األمان...(.

يرتتب عن استخالص املبالغ نقدا فقط،  تحصيل 

رسوم الطوابع. 

منح  أن  ذلك،  يف  رغب  إذا  له،  للمفوض  يجوز 

بتسديد  املسددة  الفواتري غري  أداء  تسهيالت يف 

ديونه املستحقة بسهولة.

القطع واإعادة الربط

خاصا،  أو  كان  عاما  املنخرط،  يؤدي  أن  ويجب 

املبلغ املستحق يف أجل 10 أيام التي تيل تقديم 

من  أداؤها  الواجب  املبالغ  اشعار  أو  الفاتورة 

طرف املفوض له.

املنخرطني الخواص:

يف حالة عدم األداء يف أجل 10 أيام تقوميية، يجوز 

التزويد  تعليق  إىل  تلقائيا  يعمد  أن  له  للمفوض 

بعد إبالغ املنخرط بواسطة إشعارين:

باملبالغ  يذكر  إشعار«  »أول  األول  اإلشعار   =

املستحقة الواجب أداؤها وكذا اخر أجل لألداء . 

ويتحمل فيه املفوض له صوائر اإلشعار. 

= اإلشعار الثاين »اإلشعار الثاين قبل قطع التزويد« 

الذي يتم ارساله خالل 7 ايام تقوميية بعد اإلشعار 

األول يف حالة أن املشرتك املعني باألمر مل يؤدي 

بعد متأخراته، لتذكريه باملبالغ املستحقة وإشعاره 

يتحمل  األداء.  عدم  حالة  يف  التزويد  بقطع 

املنخرط صوائر اإلشعار الثاين قبل القطع وتحدد 

يف 5.00 دراهم مشمولة الرضائب.

ويتحمل املشرتك قيمة الديون وكذلك تكلفة قطع 

وإعادة الربط.

استخالص  عىل  يعمل  أن  له  للمفوض  يجوز  ال 

صوائر قطع التيار وإعادته إال بعد إنجاز القطع 

فعليا.

االثنني  من  والكهرباء  باملاء  التزويد  قطع  يربمج 

وال   .18 والساعة   8 الساعة  بني  ما  الخميس  إىل 

الجمعة والسبت واألحد  أيام  القيام بذلك  يجوز 

واألعياد.

يلتزم املفوض له بأن يشعر كتابة املنخرطني الذين 

يؤدون فواتريهم باالقتطاع البنيك أو حساب األمان 

يف حالة عدم كفاية الرصيد قبل إنجاز القطع.

إذا مل يسدد املنخرط، بعد قطع التزويد، الديون 

بالتفكيك  بحق  له  املفوض  يحتفظ  املستحقة، 

الديون  املنخرط  ويتحمل  للعداد.  املؤقت 

الناتجة عن ذلك والتفكيك  واملصاريف الجديدة 

فوترة  يجوز  التزويد. وال  وإعادة  للعداد  املؤقت 

هذه الصوائر عىل املنخرط إال بعد تنفيذ تفكيك 

العداد وإعادته فعليا.

ساعة   24 أجل  يف  الخدمة  إعادة  عدم  حالة  يف 

املفوض  يلتزم  لديونه،  املنخرط  أداء  بعد  عمل 

أو  فورا  استخلصه  الذي  القطع  مبلغ  بإعادة  له 

خصمه من الفاتورة املقبلة.
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معاجلة ال�ضكايات

يف حالة تقديم شكاية، يجوز للزبون :

تجارية،  وكالة  بأية  مكتوبة  شكاية  تقديم   =

واستالم إشعار بالتوصل، يتضمن التاريخ والسبب 

وآجال الرد، ويجب أن تحتوي الشكاية عىل جميع 

املعلومات املتعلقة باإلشرتاك،

=  اإلتصال مبركز  خدمة الزبناء 

عرب  االلكرتوين  الربيد  بواسطة  الشكاية  إرسال   =

موقع أمانديسwww.amendis.ma أو بأية وسيلة 

أخرى يحددها املفوض له.

شكايات  عىل  يجيب  بأن  له  املفوض  يلتزم 

ابتداء  ايام عمل   7 يتعدى  ال  أجل  املنخرطني يف 

األجل  أن  تبني  وإذا  الشكاية.  استالم  تاريخ  من 

غري كايف، يجب إخبار املنخرط باآلجال التكميلية 

أوعرب  كتابة  إما  بالتحريات  املتعلقة  الرضورية 

إرسال رسالة قصرية  SMS  أو عرب الهاتف.

تعليق  يجب  بالفاتورة،  الشكاية  تعلقت  إذا 

مسطرة االستخالص واالشعار بتأخري  األداء وقطع  

التزويد حتى يتم إشعار املنخرط بنتيجة شكايته.

آليات  تعزيز  يواصل  أن  له  املفوض  ويطلب من 

أن  عليه  ويجب  ومعالجتها.  الشكايات  تلقي 

القيام  من خالل  املنخرطني  شكاوي  بدقة  يعالج 

بجميع التحقيقات امليدانية لفحص عدادات املاء 

والكهرباء باملخترب ، يف حالة الشك حول اشتغال 

أن  تبني  وإذا  املنخرط،  من  بطلب  أو  العداد 

الطلب  مقدم  يتحمل  عيب،  أي  به  ليس  العداد 

املصاريف.

يجوز للمفوض له إذا رغب يف ذلك منح تسهيالت 

مبالغها  تبقى  والتي  املعالجة  بالفواتري  أداء 

مستحقة لتسهيل أداء املنخرط ملستحقاته اعتبارا 

لوضعيته االجتامعية.

جودة اخلدمات

خدمة  للمنخرط  يضمن  بأن  له  املفوض  يلتزم 

باملاء  بالتزويد  يتعلق  فيام  جودة  وذات  فعالة 

اإلطار.  هذا  يف  املقدمة  والخدمات  والكهرباء 

ولهذا الغرض يلتزم ب : 

= تحسني ظروف االستقبال وتقليص وقت االنتظار 

بالوكاالت بالوسائل الرضورية مثل الزيادة يف عدد 

شباك  وتخصيص  الخدمات  املتعددة  الشبابيك 

الوكاالت  شبكات  وتوسيع  وكالة  بكل  للشكايات 

)الوكاالت الرئيسية والوكاالت التابعة...(

الوكاالت  ملسؤويل  لالزمة  الوسائل  توفري   =

التجارية ملخاطبة الزبناء واإلجابة عىل طلباتهم يف 

اآلجال املبينة يف دفرت التجمالت.

= تحسني جودة االستقبال بتوفري مكلفني بالزبناء 

يسمح  الذي  الرضوري  التكوين  من  مستفيدين 

لهم باستقبال الزبناء بحفاوة وترحاب.

بالفرنسية  للتواصل  إعالنية  الفتات  وضع   =

األسعار  حول  التجارية  بالوكاالت  والعربية 

ووسائل  العداد  وعيارات  والفوترة  واالستعامالت 

التحكم يف االستهالك )منشورات، الفتات...(

الخدمة  لجودة  املستمر  التحسني  إطار  وأيضا يف 

املقدمة للزبناء، سيتم إجراء دراسة تقييمية من 
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أبحاث  رشكة  خالل  من  سنويا  له  املفوض  قبل 

وتحديد  الجودة  لتقييم  بها  معرتف  تسويقية 

األولويات ومجاالت التحسني يف اإلدارة التجارية، 

التي ينبغي أن تقدم نتائجها إىل السلطة املفوضة. 

عىل  الضوء  الدراسة  هذه  تسلط  أن  وينبغي 

التوصيات التي ينبغي النظر فيها قدر اإلمكان يف 

إعداد خطة العمل للسنة املقبلة.

اأحكام خمتلفة

  ))1- املخالفات واملتابعات

يرتكبها  التي  املخالفات  معاينة  مسؤولية  توكل 

هذا،  التحمالت  دفرت  يف  واملبينة  املستعملون 

لوكالء محلفون للمفوض له أو للمفوض القضايئ.

إىل  للمخالفات  املعاينات  تؤدي هذه  أن  ويجوز 

إنذارات واحتامال متابعات أمام املحاكم املختصة.

))2- طرق التعرض املتاحة لملشرتكني

يف حالة النزاع مع املفوض له، يجوز للمنخرط أن 

يلجا يف مرحلة أوىل إىل لجنة التحكيم التي تعينها 

الدامئة  املصلحة  ممثل  ويرأسها  املتابعة  لجنة 

للمراقبة. ويحب عىل اللجنة البث يف أجل أقصاه 

خمسة عرش)15 ( يوما تقومييا.

إذا استمر الخالف مع املفوض له، يجوز للمنخرط 

رفع األمر للمحاكم املختصة.
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 إلتزاماتنـــــــــــــــــا
للخدمـــــة

انجاز  امكانية  لكم  نتيح   •

القرب  مراكز  يف  اإلجراءات 
الوكاالت،   ( بعد  وعن 
مركز  املتنقلة،  الوكاالت 
موقع  وعرب  الزبون(  خدمة 
مراحل  لجميع   www.amendis.ma األنرتنيت  
الحصول عىل املعلومات وتكوين ملف اإلشرتاك : 

ملفا  نسلمكم  اإلشرتاك،  طلب  تقدميكم  عند   •

عن  األساسية  املعلومات  يتضمن  ترحيبيا 
اشرتاككم وعن عروض خدماتنا ؛

باملاء  نزودكم  مسبقا.  مركب  العداد  كان  اذا   •

املوايل  اليوم  يف  تقدير  أكرب  عىل  الكهرباء  و/أو 

نهاية  باستثناء  العقد  عىل  للتوقيع  ساعة(   24(

األسبوع وأيام العطل ( ؛

ملنزلكم،  جديد  بربط  القيام  األمر  تطلب  إذا   •

أيام   7 خالل  الربط  ألشغال  تقييام  نسلمكم 

اعتبار  تاريخ  )من  بطلبكم  للتوصل  املوالية 

امللف كامال( ؛

عىل  والحصول  الربط  مصاريف  أداء  بعد   •

نقوم  اإلقتضاء،  عند  الالزمة  اإلدارية  التصاريح 

بانجاز األشغال خالل 12 يوم عمل املوالية  .                

وكاالتنا  أحسن  لخدمتكم   •

اىل  اإلثنني  من  تستقبلكم 
عمل  أوقات  عرب  الجمعة 

تالئم متطلباتكم ؛ 

قرب  خدمة  لكم  نقدم   •

عرب نقط التحصيل املعتمدة 

»جوار« التي تستقبلكم 7 أيام عىل 7 من الثامنة 
صباحا إىل العارشة مساء ؛

• للحصول عىل املعلومات ، يستقبلكم املكلفون 
عىل  مكاملتكم  الزبون،  خدمة  مبركز  بالزبناء 
يف  أيام  و7  24ساعة/24   0802008000 الرقم 

األسبوع.

انجاز  امكانية  لكم  نتيح   •  

الحصول عىل  ) طلب  اإلجراءات 
طلب  الشكايات،  املعلومات، 
مركز  طريق  عن  اإلشرتاك...( 
املوقع  وعىل  الزبون  خدمة 

اإللكرتوين )www.amendis.ma( ؛

لتسديد  عديدة  طرق  اشارتكم  رهن  •نضع 

الفواتري عن بعد، عرب املوقع اإللكرتوين أو غريه 

األوتوماتيكية،  البنكية  الشبابيك   ( الوسائل  من 

وآمنة  بسيطة  بطريقة  املحمول...(،  الهاتف 

ومالمئة إلحتيجاتكم.

1- متكينكم من ولوج رسيع وسهل إىل خدمات املاء و الكهرباء و التطهري

2- تقديم خدمة أفضل لكم عرب أوقات عمل مالمئة 

3- توفري وقتكم وتبسيط اإلجراءات



الدليــل العملـي للزبـون23

ت
ــا

مــ
زا

لت
إ

ة 
ــــ

دم
خـــ

ال

إ )1( إذا تطلب األمر بحثا مفصال مع انتقال إىل عني املكان ، تتم اإلستجابة خالل 7 أيام 

)1( بشأن  الفور  عىل  نجيب   •

لدى  املودعة  الشكايات 
الوكاالت أو عرب الهاتف 

الشكايات  عىل  نجيب   •

الكتابية خالل 7 أيام بعد تلقيها ؛ 

الربيد  عرب  املوجهة  الشكايات  عىل  نجيب   •

اإللكرتوين خالل 24 ساعة )1( . 

 • يجيبكم املكلفني بالزبناء عىل 

بشأن   0802008000 الرقم 

الطلبات التقنية املستعجلة 24 

ساعة/24 و7 أيام/7 ؛

أو  باملاء  التزويد  يف  مشاكل  حدوث  حالة  •يف 

الكهرباء، نتدخل يف مدة ال تتجاوز 4 ساعات.

• نجري قراءة شهرية لعدادكم، رشيطة 

حتى  ممكنا،  اليه  الوصول  يكون  أن 
منكنكم من تتبع استهالككم ؛

مبؤرش  اعالمنا  امكانية  لكم  نتيح   •

اإلستهالك يف حالة عدم امكانية وصولنا 
إىل عدادكم ؛

العداد،  تغيري  أو  تركيب  حالة  يف   •

نعلمكم ببيان العداد الجديد عند تركيبه 

وببيان العداد القديم عند إزالته ؛

عن  مفصلة  فاتورة  شهريا  لكم  نرسل   •

استهالككم مع تفسريات واضحة.

استهالك  أي  الحظنا  إذا   •

اإلستهالك  مع  مقارنة  مفرط 

العادي، نعلمكم بواسطة اشعار أو برسالة نصية 

SMS وندعوكم التخاد اإلجراءات الالزمة .

ونضع  ننصحكم   •

الوثائق  اشارتكم  رهن 
التحكم  عىل  ملساعدتكم 
والكهرباء  املاء  استهالك  يف 

والتقليص من اإلنبعاثات الضارة بالبيئة ؛ 

احرتام  بشأن  للتوعية  واسعة  حمالت  نجري   •

البيئة والحفاظ عليها.

4- اإلجابة عىل كل شكاية تتعلق باملاء والتطهري السائل والكهرباء والفاتورة

8- نقدم لكم النصح حول وسائل التحكم يف اإلستهالك واحرتام البيئة

7- نلفت انتباهكم يف حالة وجود أي استهالك غري عادي للامء أو للكهرباء

6- نقدم لكم فاتورة شهرية مبنية عىل أساس استهالككم

5- نجيبكم 24 ساعة/24 و7 أيام/7 عن كل طارئ تقني
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انقطاع مربمج  يف حالة   •

ساعات،   4 مدته  تفوق 

عن  بإنذاركم  نقوم 

طريق الصحافة وامللصقات أو مبارشة عن طريق 

لدينا  توفر  اذا   (  SMS القصرية  النصية  الرسائل 

رقم هاتفكم( .

بجميع  التكفل  يتم   •

مستوى  عىل  طلباتكم 

مصلحة مخصصة ؛

• يخصص املكلف بالزبناء تتبعا مشخصا لطلبكم .

تطبيق اإللتزامـــــات
يف حالة عدم احرتام اإللتزامات املنصوص عليها سابقا، نتعهد باتخاد كل التدابري الالزمة لتصحيح 

الوضع. 

املشابهة         الحاالت  و/أو يف  القاهرة  القوة  اليها يف حالة  املشار  االلتزامات  احرتام  وميكن عدم 

) الظروف املناخية الصعبة، الفياضانات، والتخريب اإلداري للمنشآت واملعدات، وعدم إمكانية 

الولوج اليها و/أو انها معطلة، وانقطاع املاء والكهرباء بسبب عدم األداء، وانقطاع تزويد املاء 

والكهرباء يف حالة أشغال عىل مستوى الشبكة...(. 

9- نحذركم مبارشة يف حالة االنقطاعات املربمجة

10- نضمن لكم دعام مشخصا بصفتكم مقاولة كربى أو وحدة صناعية
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Vous donner un accès rapide et facile 
aux services d’eau, d’électricité et 
d’assainissement

Mieux vous servir via des horaires 
aménagés

Vous faire gagner du temps
et simplifier vos démarches

Vous fournir des réponses à toutes 
vos réclamations concernant l’eau, 
l’assainissement, l’électricité et la facture

Vous répondre 24h/24 et 7j/7 
pour toute urgence technique

7 7 24 24

Vous présenter chaque mois 
une facture établie sur la base 
de vos consommations

Vous alerter en cas de consommation 
inhabituelle d’eau ou d’électricité

Vous conseiller sur les moyens
pour maîtriser votre consommation
et respecter l’environnement

Vous avertir systématiquement
en cas de coupure programmée

Vous assurer un accompagnement 
personnalisé en tant que clients 
Grandes Entreprises & Industriels

10Engagements pour mieux vous servir

  10إلتزامات من أجــل خدمتكــم 

6

7

8

9

10 5
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3

2
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وكالتنا على األنترنيت خدماتنا

 لإلستجابة أفضل لطلباتكم، نضع رهن إشارتكـم وكالة جديدة عىل األنرتنيـت متوفـرة

املوقع www.amendis.ma كل أيـام األسبـوع، 24 ساعة عىل 24، بنقرة واحدة عىل

األداء عرب األنرتنيت

فاتورتكـــم« تسويـــة   « عرب  وأمــــان  ثقة  بكل  كنتم  أينام  فواتريكم  أداء   ميكنكـــم 

 أوبوابــــة  »خدماتنا عىل الخط«. بعد توفري جميع املعلومات والتحقق من األداء سيتم

تأكيد أدائكم بواسطة بريد إلكرتوين.  ز

تدبري عقودكم عرب األنرتنيت

 مُيَكِّنُكم فضاء الزبون من القيام ، يف أي وقت ، بكل اجراءاتكم عرب األنرتنيت ) تدبري

عرب تسجيلكم  مبجرد  الشخصية،...(،  معلوماتكم  تغيري  استهالككم،  اشرتاككم،   عقود 

املوقع ميكنكم الولوج لجميع خدماتنا.  ز

الحصول عىل اإلجابة عىل كل تساؤالتكم

وكالتنا عىل األنرتنيت متكنكم من وضع طلباتكم

وشكاياتكم مع اخباركم بنتيجة معالجتها .
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واسعة  متاماً، وتشمل شبكة  مجانية  القرب جوار  خدمة 

من نقاط استخالص الفواتري معتمدة من طرف أمانديس،  

األسبوع، مع ساعات عمل ممتدة  أيام يف   7 تستقبلكم 

تقديم  بعد  ليالً.  العارشة  إىل  صباحاً  الثامنة  الساعة  من 

وعناوين  األداء.  وصل  تتسلمون  مبلغها،  ودفع  الفاتورة 

التجارية  الوكاالت  مستوى  عىل  متوفرة  الفضاءات  هذه 

ألمانديس.  

مزايـــا جـــــوار:

أماكن  إىل  التنقالت  وتفادي  االنتظار  أوقات  •تجنب 

بعيدة؛

الذي  الوقت  وحسب  املحددة  اآلجال  يف  الفواتري  •أداء 

يناسبكم؛  

•تجنب أداء رسوم تعليق الخدمة؛

•هذه الخدمة مجانية.

نــــة:  إجـــــراءات بسيطــــة وُمَؤمَّ

•تقديم الفاتورة أو رقم العقد مع أمانديس؛

•بعد األداء، يسلمكم التاجر وصل أداء مضمون من قبل 
أمانديس.

•شبكة كبرية من نقط البيع رهن إشارتكم. 

•بإمكانكم استشارة تجار شبكة جوار لتزويدكم مبعلومات 
خاصة بحسابكم؛  

االعتبار  يف  يؤخذ  جوار  نقاط  مستوى  عىل  •أداؤكم 
بنفس طريقة األداء يف الوكاالت التجارية، مع توفري كل 

الضامنات.

خــدمة جــوار خدماتنا
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للامء استهالككم  مصاريف  لتغطية  الشيك(  بواسطة  أو  نقدا   ( اختياركم  من  مبلغ  بوكالتكم   تضعون 

استنفاد قبل  العادي  بالربيد  أو  قصرية  نصية  رسالة  عرب  بإشعار  تتوصلون  محددة.  لفرتة   وللكهرباء 

 رصيدكم إلعادة تزويد حسابكم. لإلشرتاك يف هذه الخدمة يكفي ملئ اإلستامرة املتوفرة بالوكالة أو عرب

 املوقع اإللكرتوين وإيداعها بالوكالة مرفقة بنسخة لبطاقة التعريف الوطنية.و

حساب األمان خدماتنا
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 جوار موبيل، خدمة مجانية ويف متناول اليد، هذه الخدمة التي متكنكم من من أداء فواتربكم عرب الهاتف
البنوك من النقالة ألهم  التطبيقات  7أيام /7 متوفرة عرب  24ساعة/24 و   الذيك واللوحات اإللكرتونية 
 بينهم: بريد بنك، البنك املغريب للتجارة الخارجية، القرض العقاري والسياحي، البنك الشعبي، الرشكة

العامة لألبناك والتجاري. و

أداء الفواتري يف متناول اليد

جوار موبيل

جوار موبيل خدماتنا
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 ميكن لزبناء أمانديس تأدية فواتريهم عرب الشبابيك البنكية األوتوماتيكية التابعة للبنك الشعبي، البنك

عىل املنترشة  والسياحي  العقاري  والبنك  لألبناك  املغربية  العامة  الرشكة  الخارجية،  للتجارة   املغريب 

اإلستخدام سهلة  ساعة/24،  و24  7أيام/7  واملتوفرة  واآلمنة،  املجانية  الخدمة  هذه  الوطني.   الصعيد 

)يكفيكم التوفر عىل بطاقتكم البنكية ورقم العقد، للحصول عىل الوصل بعدعملية األداء(.ر

 عرب هذه الخدمة، املقدمة برشاكة مع البنوك املغربية، يتم اقتطاع مبلغ فاتورتكم تلقائيا من حسابكم.

 وتختارون التوصل بفاتورتكم اما الكرتونية أو ورقية ) بالنسبة للفاتورة اإللكرتونية انظروا الصفحة 37(

 سوف يتم اخباركم عرب رسالة نصية قصرية بتاريخ ومبلغ اإلقتطاع. و

باملوقع اإللكرتوين الخاصة بذلك واملتوفرة بوكاالتنا،  الخدمة يكفي سحب االستامرة       لإلشرتاك يف هذه 

الشيك بنموذج  وإيداعها مرفوقة  بنككم  قبل  املصادقة عليها من  ثم  الزبناء  االتصال مبركز خدمة   أو 

بالوكالة التابعني لها. و

 الشبابيك البنكية
األوتوماتيكية

خدماتنا

 اإلقتطاع البنكي
األوتوماتيكي

خدماتنا
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 مع الشبابيك البنكية
،ا�وتوماتيكية

 أمانديس تسهل أداء 
فواتيركم
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 أمانديس إخبار وإخبار
إضافي

خدماتنا

       ف )1(  عرض متوفر لكل زبون أمانديس يتوفر عىل رقم هاتف من طرف رشكة اتصاالت مغربية                
 ف )2(  يف حالة اإلشرتاك يف عرض أمانديس إخبار إضايف، سيتم احتساب مصاريف الخدمة شهريا  يف فاتورة اإلستهالك  

Comment souscrire au 
service Amendis Info? 
Par un appel
au 080 20 08000
Ou en agence commerciale

 ابقوا
 على اطالع، و
 في كل مكان
وفي أي وقت

أمانديس  خدمة  في  اإلشتراك  لماذا 
إخبار ؟

نتوفر عىل عرضني وفق احتياجاتكم : ر

 مع أمانديس إخبار1 ابقوا عىل اطالع عرب الرسائل
يتعلق ما  كل  الحقيقي، عىل  الوقت  يف   االنصية، 

باشرتاككم، وباستهالككم. ر

�أماندي�س �إخبار جماين :

هذا العرض يتضمن 8 رسائل نصية : ز

 بيان االسعار : سوف تتوصلون برسالة نصية 
مبني فيها مبلغ املقايسة الواجب اداؤه ؛

 حساب األمان : إذا كنتكم مشرتكني يف عرض
نصية برسالة  تتوصلون  سوف  األمان   حساب 

تخربكم باستنفاد ايداعكم ؛

 إشعار قبل القطع : ستتوصلون برسالة نصية
6 أيام بعد تاريخ اخر اجل ألداء فاتورتكم ؛

 جواب عن شكاية مكتوبة : ستتوصلون برسالة
نصية تخربكم بارسال الجواب عن شكايتكم ؛

 جواب عن شكاية هاتفية : ستتوصلون برسالة
نصية تخربكم بان شكايتكم يف طور املعالجة ؛

ستتوصلون  : العداد  تغيري  أجل  من   التدخل 
قامت أمانديس  بان  تخربكم  نصية   برسالة 

بتغيري عدادكم ؛

كنتم اذا   : األوتوماتييك  البنيك   باإلقتطاع 

 مشرتكني يف خدمة االقتطاع البنيك االتوماتييك،

 تتوصلون برسالة نصية تخربكم مببلغ فاتورتكم

كذلك تتوصلون  سوف  ؛  االقتطاع   وتاريخ 

من الفواتري  إرجاع  يف  تخربكم  نصية   برسالة 

قبل البنك دون أداء ؛

قطع التزويد املربمج : تتوصلون برسالة نصية 

و/أو  للامء  املربمج  التزويد  قطع  حالة  يف 

للكهرباء بحيكم.

 
2
 �أماندي�س �إخبار �إ�ضايف

نصيتني برسالتني  السابق  يكمل  العرض   هذا 

درهام  14 سوى  يكلف  وال  الشهر  يف   إضافيتني 

سنويا : و

نصية رسالة  تتلقون  سوف   : جديدة   فاتورة 

املاء فاتورة  إصدار  عند  شهر،  كل   قصرية 

 والكهرباء. و

كيفية اإلشتراك ؟

يف إحدى وكاالت أمانديس

عرب وكاالتنا عرب األنرتنيت 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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اإلنـــارة
للكهرباء  استهالككم  يف  •اقتصدوا 

املقتصدة  املصابيح  باستعاملكم 

للطاقة التي تستهلك 5 مرات أقل 

ومدة صالحيتها 10 مرات أكرث من 

املصابيح الكالسيكية االعتيادية.

أو  تغادرونها  التي  األماكن  يف  األضواء  •اطفئوا 
التي تظل فارغة.

•احرصوا عىل تذكري أطفالكم بهذه النصيحة إذا مل 

يصدر عنهم أي تجاوب بعد.

•استفيدوا من ضوء النهار الطبيعي الذي هو أفضل 

بداية  مع  النوافذ  وافتحوا  الستائر  ارفعوا  للعني. 

الخاصة  الداخلية  املساحة  ورتبوا  األوىل  أنشطتكم 

بكم لالستفادة من هذه اإلضاءة الطبيعية.

•نظفوا أدوات اإلنارة  وانفضوا الغبار بانتظام عن 

املصابيح وعاكسات النور لتحسني مردودية الضوء.

يغمر  أن  رضورياً  ليس  وانتظام:  بدقة  •اإلضاءة 

يف  العمل  أو  القراءة  أجل  من  كله  املكان  الضوء 

محددة  نقطة  يف  مركزة  إضاءة  اختاروا  مكتب، 

الستهالك أقل للطاقة الكهربائية.

الكهربائية  األجهزة  ترتكوا  •ال 

)التلفزيون،  االستعداد  وضع  يف 

األفضل  ومن   ،)DVD ومشغل 

إيقاف تشغيلها ألنها تستهلك الطاقة. وتجنبوا أيضاً 

تركها يف حالة اشتغال عندما تكونون يف غنى عنها.  

اإلنشاءات والرتكيبات الكهربائية

اختاروا  الفردي:  الكهرباء  •عداد 

عوض  الفردي  للكهرباء  عدادكم 

عداد جامعي.

لتسهيل  منزلكم:  خارج  مكان  يف  عدادكم  •ضعوا 

عملية القراءة الشهرية ملؤرشات استهالككم. 

•احرصوا عىل مراقبة عدادكم للكهرباء بانتظام. 

•تحققوا من وجود قاطع دائرة تفاضيل لديكم. 

أجهزتكم  مراقبة  يف  •فكروا 

الكهربائية للتأكد من أنها تشتغل 

أن  ميكن  عطب  أي  جيد:  بشكل 

يؤدي إىل زيادة كبرية يف االستهالك.

املدفأة  تشغيل  وإيقاف  األضواء  إطفاء  يف  •فكروا 

ومكيف الهواء عند خروجكم من املنزل.

في فترة الصيف.. 
نستهلكوا بمسؤولية لتفادي فاتورة عالية! 

نْْستَْعمْل البُوالَْت اليلِّ االستهالك ْديالهم منخفض.

ON
OFF

في فترة الصيف.. 
نستهلكوا بمسؤولية لتفادي فاتورة عالية! 

نْطفي الضْو يف األماكن الفاْرَغة،

وْميلِّ نْْخرْج مْن الدار نْطْفي الضيوان كُلْهْم.

في فترة الصيف.. 
نستهلكوا بمسؤولية لتفادي فاتورة عالية! 

الْتَجِهيزاْت الَكْهربائِية كَتْستَهلّْك الطَاقَة 
ْحتى ْوِهي َمايش ْمَشْغلة.

I - الكهرباء 
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تكييف اهلواء
•الحفاظ عىل درجة حرارة قصوى 

مئوية، هي  درجة   20 و   19 بني 

وصحية،   مناسبة  حرارة  درجة 

تخفيض  راحتكم.  لضامن  وكافية 

واحدة  بدرجة  الحرارة  درجة 

يف  انخفاضاً  ميثل  عملكم  مكان  يف  أو  منزلكم  يف 

فاتورتكم، من 6٪ إىل ٪7.

واألبواب  النوافذ  مع جعل  الهواء  مكيف  •تشغيل 

مغلقة لتجنب ضياع الحرارة  ولتقليص مدة تشغيل 

الجهار.

نوافذ  وأغلقوا  الستائر  اسدلوا  النهار،  •خالل 

الواجهات األكرث تعرضاً للشمس.

األجهزة الكهربائية املزنلية

الكهربائية  األجهزة  رشاء  •عند 

تحمل  التي  تلك  اختارا  املنزلية 

هذه  تحمل  ثالجة   .++A عالمة 

أكرث من  اقتصادية  العالمة   فهي 

حيث استهالك الطاقة مقارنة مع التي تحمل عالمة 

.G

1 - مطبخ وفرن

الفرن  تسخني  مدة  <قلِّصوا 

قبل  تشغيله  إيقاف  يف  وفكروا 

انتهاء الطهي ببضع دقائق.

املجمدة:  األغذية  <إخراج 

من  الغذائية  املواد  أخرجوا 

وسوف  ساعات.   بعدة  الطهي  قبل  د  املَجمِّ

يذوب جليدها بشكل طبيعي وستطهى بشكل 

أفضل وبطاقة أقل.

إخراج  عند  متكرر:  بشكل  الفرن  تفتحوا  <ال 

منها  للتحقق  الفرن  من  األطباق 

أو لتزيينها يجب أن تخرج برسعة 

مع إغالق الفرن يف كل مرة.. إذا 

لفرتة  مفتوحاً  الفرن  باب  بقي 

طويلة فإن ذلك يتسبب يف فقدان 

الكثري من الحرارة.

د 2 - ثالجة ومَجمِّ

يتطلب  الحرارة:  مصادر  <تجنبوا 

إنتاج الربودة الكثري من الطاقة.

من  أكرث  واملجمد  الثالجة  <متثل 

من  استهالككم  إجاميل  من   ٪35
الكهرباء.

<تجنبوا وضعها يف غرفة ساخنة أو بالقرب من 

مصدر الحرارة )املربد، مجمر طبخ، الخ(.

<تربيد الطعام:  اتركوا الطعام يربد قبل تخزينه 

يف ثالجة أو مجمد. األجهزة تستهلك طاقة أكرث 

لتربيد أو تجميد أطعمة ساخنة.

الثلج  بتذويب  قوموا  بانتظام:  الثلج  <تذويب 

)يزيد    بانتظام  واملجمد  الثالجة  تفرزه  الذي 

ملمرتات   3 مع   ٪30 بنسبة  املجمد  استهالك 

من  ابتداء  وبالضعف  الجدران،  عىل  الثلج  من 

5 سنتمرتات(.

<املؤوا مساحات الثالجة بشكل صحيح وتجنبوا 

تكديسها باملواد. هذا يزيد من استهالك الطاقة 

ويقلل من  مدة صالحية الطعام )الهواء البارد 

ال يتدفق بشكل جيد(.

<غلق األبواب برسعة: ال تفتحوا أبواب األجهزة 

إال لفرتة وجيزة للحفاظ عىل الربودة يف الداخل.

الخلفي  الجزء  عن  الغبار  إزالة  الغبار:  <إزالة 

للثالجة مرة يف السنة.

في فترة الصيف.. 
نستهلكوا بمسؤولية لتفادي فاتورة عالية! 

 �ْميلِّ نَْخّدْم املَُكيِّف الهوا
(كْلي�تيزوْر)  َمانْْضيَّْعْش الحرارة، 

في فترة الصيف.. 
نستهلكوا بمسؤولية لتفادي فاتورة عالية! 

 ،(A+) اْختاُروا األجهزة اإللكرتونية اليلِّ ْعلِيَها َعالَمة 

ألقل استهالك للطاقْة. A+

A++

A+++
A+

في فترة الصيف.. 
نستهلكوا بمسؤولية لتفادي فاتورة عالية! 

ة ْدياْل تْسِخْ� الَفرَّاْن، باش  نَْقُصوا َمْن املُدَّ

َمانْْضيُْعوْش الَحرَارَة

-
+

في فترة الصيف.. 
نستهلكوا بمسؤولية لتفادي فاتورة عالية! 

ما تَْخلِّيْوْش  الفرَّاْن ْديالْكْم مفتوح مدة طويلة

 بَاْش َما تْضيُْعوْش بْزَّاْف ْدياْل الحرارة.

في فترة الصيف.. 
نستهلكوا بمسؤولية لتفادي فاتورة عالية! 

اْستَْعْملُوا ْمْزيَاْن الفضاءات ْدياْل الثالجة، 
بَاْش تحافظوا ْعَىل املواد الغذائية مدة طويلة 

ْوَماتْضيُْعوْش الطاقة. 
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للثالجة  املشبك  الحاجز  أن  من  أيضاً  <تحققوا 

ترك حوايل  الحائط. يجب  من  جداً  قريباً  ليس 

الخلفية  الشبكة  بني  األقل  عىل  سنتمرتات   5
والجدار. 

درجة  ضبط  من  <تحققوا 

درجة  عىل  حافظوا  الحرارة: 

 6 و   4 بني  الثالجة  حرارة 

حرارة  ودرجة  مئوية،  درجات 

)-18( درجة مئوية.  املجمد يف 

درجات الحرارة أقل غري رضورية ومكلفة.

<تغيري األختام: إذا لزم األمر، استبدلوا األختام 
يف الثالجة أو املجمد.  يف حال إدخال ورقة يف 

شعرتم  إذا  بسهولة.  به  تعلق  أن  يجب  الباب 

مبقاومة عند إزالتها، فإن الباب يغلق جيدا. إن 

مل يكن األمر كذلك، استبدلوا ختم إحكام السد 

من أجل اقتصاد ٪10!

3 - آلة الغسيل

حرارة  درجة  يف  الثياب  <غسل 

منخفضة: نظراً ألداء اآلالت وغسل 

الثياب بشكل متكرر، أصبح من غري 

الالزم غسل املالبس يف درجة حرارة 

 30°C و  A 40°C الربامج  عالية. 

كافية وموفرة للطاقة بنسبة 70 باملائة مقارنة 

مع الغسيل عند حرارة 90 درجة مائوية.

الغسيل  آلة  املؤوا  املسبق:  الغسيل  <تجنبوا 

وبالتايل  مسبقاً.  غسلها  وتجنبوا  جيد  بشكل 

سوف توفرون 15٪ يف املاء والكهرباء. 

<تنظيف املصفاة بشکل منتظم: يؤدي تنظيف 

املصفاة بانتظام إلی الزیادة يف العمر االفرتايض 

آللة الغسیل ویقلل من استھالك الطاقة.  

4 - األجهزة الكهربائية الصغرية

شواحن  ترك  البطاريات:  شواحن  <فصل 

فرشاة  النقال،  )الهاتف  البطاريات 

موصولة  التصوير...(  آلة  األسنان، 

الفائدة  عديم  الكهربائية  بالدارة 

مكلف.  ذلك  من  وأكرث  متاماً، 

احرصوا عىل فصلها عندما تكون قيد االشتغال.

متعددة  التيار  وقواطع  موصالت  <رشاء 

حول  أجهزة  عدة  توصيل  يتم  عندما  األرشطة: 

بالنسبة  الحال  املركزية، كام هو  الوحدة  نفس 

ألجهزة الكمبيوتر، املرسح املنزيل أو غريها، فمن 

وبهذه  برشائط.  اآلالت  جميع  توصيل  الحكمة 

من  الطاقة  إمدادات  خفض  ميكنك  الطريقة، 

جميع األجهزة يف خطوة واحدة وأنها لن تبقى 

يف موقف االستعداد.

في فترة الصيف.. 
نستهلكوا بمسؤولية لتفادي فاتورة عالية! 

4°

6°

نْْضبط درجة الحرارة ْدياْل الثالجة
ب� 4 و6 درجات، والكونجيالتور 

ْعَىل (18-) درجة. 0
-18°

في فترة الصيف.. 
نستهلكوا بمسؤولية لتفادي فاتورة عالية! 

َنْصّ�ْ املالبس ْعىل حرارة متوسطة 

 باش َنْْقتَصد يف الطاقة.

  -70%

30°

في فترة الصيف.. 
نستهلكوا بمسؤولية لتفادي فاتورة عالية! 

الْتَجِهيزاْت الَكْهربائِية كَتْستَهلّْك الطَاقَة 
ْحتى ْوِهي َمايش ْمَشْغلة.
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إغالق  إحكام  من  •تأکدوا 

الحنفيات. الصنبور الذي يقطر 

حجمه   ما  تضيعون  يجعلكم 

املاء سنوياً  لرت من   50 000
أي أكرث من 4 أمتار مكعبة يف 

الشهر.

صنبور  املاء:  ترسبات  •تجنبوا 

أو  تقطر  التي  املياه  طرادة  أو 

قناة يترسب منها املاء، كل هذا 

يتسبب يف ضياع عدد كبري من اللرتات يومياَ.

األطفال،  وخاصة  األرسة،  أفراد  جميع  •تحسيس 

بأھمیة  الحفاظ عىل املاء ومراقبة استهالكه.

•فكروا يف وضع أدوات صحیة بطرادة مياه مزدوجة 

التدفق، أو بدالً من ذلك، قلّلوا 

)مثالً  الخزان  ملء  حجم  من 

زجاجتني  وضع  طریق  عن 

مملوءتني(.

•أوقفوا صامم اإلمداد العام إذا 

كنتم ستغيبون عدة أيام.

•تأكدوا من عدم وجود ترسب: يف حالة االستهالك 

النوم، كل  الذهاب إىل  الطبيعي، الحظوا، قبل  غري 

هذه  تغريت  إذا  املاء.  عداد  عىل  املبينة  األرقام 

وجود  عىل  يدل  ذلك  فإن  االستيقاظ،  عند  األرقام 

ترسب.

•سهلوا عملية الوصول إىل عدادكم: لضامن قراءات 

مؤرشاته بانتظام.    

املاء الساخن
الرسيع:  االستحامم  •يفضل 

حامّم:  من  بدالً  رشاشاً  خذوا 

لن تستهلكوا سوى 40 لرتاً من 

املاء لالستحامم باستعامل رشاش 

مقابل 100 إىل 130 لرت يف حالة 

أخذ حامم. وسوف توفرون الطاقة كذلك.

•ضبط درجة الحرارة: حددوا درجة الحرارة يف 50 

ويف60درجة  لحظي،  مياه  لسخان  مئوية  درجة 

مئوية لخزان التخزين. درجات الحرارة هذه كافية 

لالستحامم.

•تستهلكون طاقة أقل وتتجنبون تحجيم جهازكم.

أثناء  الداخلية  اإلنشاءات  تشغيل  بإيقاف  •قوموا 

يف  املاء  سخان  افصلوا  الطويلة:  الغياب  فرتات 

الطاقة  توفرون  سوف  الطويل.  الغیاب  حالة 
وتضمنون السالمة.

ترسبات  من  تخلصوا  الرتسبات:  إزالة  تنسوا  •ال 

الرواسب  إن  بانتظام.  الساخنة  املياه  خزانات 

رفع  يف  وتتسبب  فعاليتها  من  تقلص  الكلسية 

استهالك الطاقة.

•عدم ترك املاء يسيل: ال ترتكوا املاء يتدفق دون داٍع 

عند غسل أسنانكم أو عند غسل األطباق.

في فترة الصيف.. 
نستهلكوا بمسؤولية لتفادي فاتورة عالية! 

ما نَْخلِّيْش الرُّوِبيِني مْحلوْل بْال فايْدة.

في فترة الصيف.. 
نستهلكوا بمسؤولية لتفادي فاتورة عالية! 

ناُخْذ ُدوْش ْخفيْف،

اْحسْن ليا مْن ح
م يف الدار.

في فترة الصيف.. 
نستهلكوا بمسؤولية لتفادي فاتورة عالية! 

 إذا كْنْت َغاِدي نْغيْب مدة طْويلة، نْسْد مزياْن 

الرُّوِبيِني الرئييس.

في فترة الصيف.. 
نستهلكوا بمسؤولية لتفادي فاتورة عالية! 

نْتْأَكّد باليلِّ الرُّوِبيِنيَّاْت ْدياِيل كُلْهم ْمْسُدوِديْن ْمْزياْن، 

ياْع ْدياْل املاء بَاْش نتْفاَدى الضَّ

II - المـــاء 
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الوكاالت التجارية : شبكة موسعة من الوكاالت
. أداء فواتريكم يف أي وكالة من شبكتنا  القرب. ميكنكم  ، نضمن لكم خدمة  17 وكالة تجارية ووكالتني متنقلتني   ب 

يستقبلونكم املكلفني بالزبناء باحرتافية ويعالجون جميع طلباتكم.ط

تجزئة املجد ، قطعة -30 شارع القدس رقم 99 = املجد 

تجزئة أرض بوحساين = أرض بوحساين  

زنقة عالل بن عبد الله واملنصور الذهبي = أصيلة  

تجزئة الخري 3 الطريق الرئيسية برئ الشفا = برئ الشفا  

أمام مستوصف اكزناية = بوخالف  

زنقة الصنوبر = الربانص  

72 مكرر زنقة اإلمام مسلم، عني الحياين = درادب 

30 زنقة اإلمام الغزايل = اإلمام الغزايل 

حي مسنانة = مسنانة 

زاوية شارع موالي يوسف والسالم = موالي يوسف 

ساحة 9 أبريل = 9 أبريل 

شارع أيب جرير الطرباين = ساحة السويد 

= الرويدة  زنقة موالي سليامن، قرب مقر القوات املسلحة امللكية بني 

مكادة

105 زنقة هارون الرشيد = السواين 

الطريق الدائري، زنقة 8 رقم 52 ، حي  ظهر القنفود  = املرس 

تجزئة 61، مركب النخيل ، عامرة رقم 11 قطعة 2 = طنجة البالية 

5 زنقة عقبة بن نافع = وكالة الحسابات الكربى 

 عناوين الوكاالت التجارية

اتصلوا بنا
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أوقات عمل مالمئة، تتكيف مع إيقاع عملكم

 نرحب بكم يف أي وقت، وكاالت أمانديس طنجة مفتوحة من االثنني إىل الجمعة من 8 صباحا إىل 15 و30 دقيقة

زواال. هذا التوقيت يتكيف مع منط حياتكم وميكنكم من اإلستفادة من خدماتنا وفق ما يالمئكم. ر
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مركز خدمة الزبناء

 يف سنة 2003، قمنا بإنشاء مركز خدمة الزبون »أمانديس مبارش« رغبة يف اإلستجابة أفضل لجميع طلباتكم

   عرب اتصال بسيط عىل الرقم 0802008000

   وسعياً منا  يك نكون أقرب منكم بشكل مستمر،  فإن أعواننا عىل مستوى مركزنا لالتصال رهن إشارتكم 

استقبال ومعالجة جميع إنهم يعملون بكل حرص عىل ضامن  األسبوع.  أيام  24، وطيلة   24 ساعة عىل 

مكاملاتكم: طلبات املعلومات الشكايات ذات الصبغة التجارية والتقنية. و
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الوكالة على األنترنيت

 أينام كنتم، وكالتنا عىل األنرتنيت متكنكم من تسيري عقدكم، القيام بعمليات األداء اإللكرتوين، الحصول

عىل أجوبة عىل تساؤوالتكم ومعرفة جميع اإلجراءات ) اإلشرتاك،  الربط، فسخ العقد ...(ر
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 أمانديس متواجدة عىل مواقع التواصل اإلجتامعي الفايسبوك، التويرت واليوتوب. من  خالل هذه املواقع

 ميكنكم التواصل ، التحدث والتبادل مع أمانديس بكل شفافية. و

الشبكات اإلجتماعية

08020 08000
7J/7 • 24H/24

Pour mieux répondre à vos attentes, nous 
mettons à votre disposition une nouvelle 
agence en ligne, disponible tous les jours de la 
semaine, 24heures/24, par un simple clic sur 

www.amendis.ma

Payer en ligne
Vous pouvez régler votre facture de chez vous en toute confiance et sécurité, via « Régler votre 

facture » ou la rubrique « nos services en ligne ». Après renseignement des différents champs 

et validation du règlement, vous recevrez un message de confirmation par mail. 

Gérer vos contrats en ligne
L’Espace Client vous permet d’effectuer à tout moment, vos démarches en ligne (gestion de vos 

contrats d’abonnement, de vos consommations, changement de vos coordonnées,…etc.). Il 

suffit de vous inscrire en ligne et vous accéderez à tous nos services.

Obtenir des réponses à vos questions
Notre agence en ligne vous donne la possibilité de déposer vos demandes et                       
réclamations tout en vous informant sur leur état d’avancement.

Agence en ligne Amendis
Nos services par un simple clic

www.amendis.ma

Amendis

Amendis

@o�cielAmendis

إعالم يف الشهر إعالم يف الشهر

ºµH ÉÑMôe

 فـي التجربة اجلديـدة 
ألمانديس عبر األنترنيت
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ºµH ÉÑMôe

 فـي التجربة اجلديـدة 
ألمانديس عبر األنترنيت
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