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�ت�تاح�ية ا�ف

دمة  د�ي حف ا و�ت�ت ا�ئ�ف �ف  ز�ب
ف

ة مع لك واحد م� ف اكة م�تم�ي �فة و�ش ة م�ت�ي �فاء عال�ت ي �ب  طموح�فا �ف
ف

ًا م� ا�فطال�ت
ي  �ب�ت�فا �ف دمة �تعكس رعف امات لل�ف ف ة ال�ت ودة عال�ية، اع�تمدت أما�فد�يس م�فذ ع�ش س�فوات ع�ش ذات حب

ا �ب�فس�بة% 100 ٪. ا�ئ�ف �ف اء ز�ب ار�ف
دمات  ازات واإطالق عدة حف ب �ف  الإ

ف
ُ�توج �بالعد�يد م� �ي�ت�فا والذي �ي ا�ت�ي�ب ي مص�ي اس�ت ل �ف وهذا رهان �يدحف

�تها. ا�بة لطل�با�تهم ومعالب در�ت�فا عىل الس�ت�ب  �ت
ف

ع م� ا�ئ�فا مع الر�ف �ف ي مس�توى �تطلعات ز�ب عل�فا �ف ب د�يدة �ت حب

و... هذه �بعض  وار، حساب الئمان، أما�فد�يس أ�ف�ف دمة حب �فت، حف �ف�ت و�ف�ية، الواكلة ع�ب الإ لك�ت ا�تورة الإ ال�ف
ا�ئ�فا و�تسه�يل ح�يا�تهم  �ف ي �ت�ت�بع  �تطلعات وا�ف�تظارات ز�ب �ب�ت�فا �ف �ب رعف ي �ت�ت  الفدمات ال�ت

ف
ال�فماذج م�

ي  مان اس�تمرار�ية الفدمات �ف ي �ي�ت �تع�ب�ئ�تها 24 ساعة/24 و 7 أ�يام/7 ل�ف ا ال�ت �ف ر�ت ل �ف ل �تدحف �ف ال�يوم�ية �ب�ف
 الظروف.

ف
أحس�

راءة مم�تعة. �ت

ـــاء مـــع الشـــباب  ـــي لق  أمانديـــس  ف
الخامســـة  الـــدورة  بمناســـبة  
ـــوارد البشـــرية بطنجـــة ـــدى الم لمنت

فـــي  للمســـاهمة  أمانديـــس  إلرادة  ووفقـــاً 
تحســـين وتطويـــر آليـــات إدمـــاج شـــباب 
ــا فـــي  ــة منهـ ــة فـــي الشـــغل، ورغبـ المنطقـ
ـــرص  ـــن عـــن ف ـــة باحثي ـــم المشـــورة لطلب تقدي
التدريـــب أو العمـــل، شـــاركنا فـــي الـــدورة 
ــو  ــرية، وهـ ــوارد البشـ ــام المـ ــة أليـ الخامسـ
منتـــدى دولـــي للمـــوارد البشـــرية بطنجـــة، 
انعقـــد تحـــت شـــعار "قيمـــة رأس المـــال 
البشـــري فـــي اقتصـــاد متحـــول: أيـــة آفـــاق 

للتكويـــن والتشـــغيل".
طيلـــة يوميـــن، كان مســـتخدمونا مـــن مختلـــف 
ـــم  ـــن أجـــل تقدي ـــون بالشـــباب م ـــن يجتمع المه

ـــى أســـئلتهم. ـــة عل ـــا واإلجاب مهنن
واســـتقبل رواقنـــا أكثـــر مـــن مائـــة زائـــر، 
ــات  ــورة والتوجيهـ ــم المشـ ــا لهـ ــث قدمنـ حيـ
ــم  ــة تقييـ ــي كيفيـ ــاعدناهم فـ ــح وسـ والنصائـ

ــخصية. ــيرتهم الشـ ــج سـ نهـ
ــباب  ــن بالشـ ــتفيداً مـ ــون  مسـ ــارك ثالثـ وشـ
الباحثيـــن عـــن الشـــغل أو التدريـــب فـــي 
ــرف  ــن طـ ــيطها مـ ــم تنشـ ــل تـ ــة عمـ ورشـ
اإللكترونيـــة"  "الســـمعة  أمانديـــس حـــول 
ـــى  ـــخصية عل ـــورة الش ـــين الص ـــة تحس وكيفي
اإلنترنـــت والشـــبكات االجتماعيـــة. أتاحـــت 
ــاركين  ــذه للمشـ ــة هـ ــل المرحـ ــة العمـ ورشـ
ـــة  ـــم الرقمي ـــين صورته ـــات لتحس ـــم التقني تعل
الذاتيـــة وفهـــم كيفيـــة اســـتخدام الشـــبكات 

االجتماعيـــة ألغـــراض مهنيـــة.

ـــدى فرصـــة ألمانديـــس مـــن  شـــكل هـــذا المنت

أجـــل إعـــادة تأكيـــد تعهدهـــا تجـــاه الشـــباب 

والتزامهـــا بالتنـــوع االجتماعـــي وتكافـــؤ 

الفـــرص.

إن احترام الحقوق األساسية وقواعد 
حماية البيانات الشخصية جزء ال 

يتجزأ من القيم األخالقية ألمانديس. 
وفقاً للقانون رقم 09-08، قمنا في 
شهر أبريل 2018 بوضع ميثاق 
لضمان حماية البيانات الشخصية 

للمستخدمين والزبناء والموردين من 
أجل الحفاظ على ثقتهم.

يعتبر هذا الميثاق ميزة أساسية في 
عملية تحولنا الرقمي وأداة هامة 

بالنسبة للمسؤولية االجتماعية التي 
تتكون من ستة عناصر: الموافقة، 
السالمة، والتجميع، حقوق الولوج 

و الجهات المتلقية للمعلومات وحفظ  
بالبيانات.

وهكذا، تقوم أمانديس بجميع التدابير 
التقنية والتنظيمية المناسبة لضمان 
مستوى أعلى من السالمة والخدمة 

واالستجابة لمتطلبات »اللجنة الوطنية 
لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع 
الشخصي«. ال تترددوا في اكتشاف 

ميثاقنا هنا.

كــــلــــمــــة خــــبــــراء

ه�يد �فرص  سش
املد�ي العام، أما�فد�يس

األفضل
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هو عدد التزامات اخلدمة اليت تعتمد عليها أمانديس لتوفر لكم أفضل وأجود اخلدمات ولكي 
تكون دائمًا أقرب إليكم. مهمتنا هي أن نقدم لكم خدمة عمومية يف أعلى مستوى كنتيجة 

لتجربة غنية يف جمال خدمة الزبون.
القرب، األداء املتميز،  الولوج السهل والعادل، اجلاهزية واالبتكار هي املكونات الرئيسية 

مليثاقنا الذي ندعوكم لالطالع عليه بالنقر هنا.

تقــوم أمانديــس بإجنــاز قــراءة شــهرية للعــدادات الــيت ميكــن 
الوصــول إليهــا بنســبة  % 100  لتحديــد االســتهالك الشــهري 
احلقيقــي مــن املــاء والكهربــاء، حيــث يقــوم قــراء العــدادات جبــوالت 
يوميــة منتظمــة يف املناطــق اخملصصــة هلــم لكشــف مؤشــرات 
ــمى  ــة تس ــة حممول ــزة إليكرتوني ــى أجه ــجيلها  عل ــتهالك وتس االس
بعــدة  تســمح  الــيت     ”)PDA( الشــخصي  الرقمــي  “املســاعد 
ــتهالك  ــل االس ــم حتلي ــال. ويت ــة يف احل ــق واملراجع ــات للتحق عملي
ــادي  ــتهالك االعتي ــدل االس ــة مبع ــه مقارن ــغ عن ــادي املبل ــر الع غ
مــن قبــل فريــق متخصــص لدراســة كل حالــة علــى حــدة. وتنتــج 
ــر  ــن تغي ــام ع ــكل ع ــرة بش ــات املفوت ــة يف الكمي ــرات امللحوظ التغ

ــتهالك. ــادات االس ع
وبالتــايل، فإننــا حنــرص شــهريًا  علــى القيــام بأربعــة مســتويات مــن 
ــون  ــن ملي ــر م ــورة ألكث ــداد الفات ــل إع ــة قب ــق  واملراجع التحق
ــي  ــتهالكاتكم احلقيق ــس اس ــر تعك ــدار فوات ــزم بإص ــون، ونلت زب

ــم. ــطة عداداتك ــجل بواس املس
ــز  ــبكم: مرك ــيت تناس ــاة ال ــالل القن ــن خ ــارتكم م ــن إش ــى ره ونبق
خدمة الزبون،  ‘‘أمانديس مباشــر’’7 ايام 7 و  24 ســاعة/24   ، 
وكاالتنــا التجاريــة خــالل ســاعات العمــل، والوكالــة عــر اإلنرتنــت 

www.amendis.ma
إننــا نعمــل كل مــا يف وســعنا ونعبــئ مجيــع طاقاتنــا ومواردنــا 

لنضمــن لكــم خدمــة عاليــة اجلــودة.

 تعميم الولوج إلى الخدمات الحيوية بجماعة ًكزناية.

 كيف يتم احتساب 
مبالغ فواتر 

االستهالك؟
احفظوا هذه التواريخ

 

التاريخ : 15 فبراير 2019
المكان : أزال

الوصف:  حملة تحسيسية لفائدة األطفال

التاريخ :  16 فبراير 2019
 المكان  : طنجة

الوصف: تنظيم عملية الختان

التاريخ : 23 فبراير 2019
 المكان : طنجة  

الوصف : قافلة الصحة ألمانديس

 فرباير 2019، عدد 4 

في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )INDH( ، فإن برنامج تعميم الوصول إلى الماء الصالح 
للشرب وخدمات التطهير السائل، يهدف إلى تمكين األسر ذات الدخل المحدود الواقعة في األحياء غير 
المجهزة من ظروف مالئمة للوصول إلى الخدمات األساسية للماء الصالح للشرب التطهير السائل، مع 

تسهيالت في األداء. وقد انخرطت أمانديس في هذا البرنامج بتوقيع اتفاقيتين في حضور صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس نصره هللا، بتاريخ 19  يناير 2006 و 26 شتنبر 2013 في إطار مشروع طنجة 

الكبرى.
وفي هذا االتجاه، قمنا بإنهاء أشغال التزويد بالماء الصالح للشرب وخدمة التطهير السائل على مستوى 

جماعة ڭزناية وذلك بمد ما يزيد عن 250 كلم من القنوات.
باستثمار مبلغ إجمالي قدره 270 مليون، مّكن هذا المشروع الكبير من الولوج إلى الخدمات األساسية 

ألكثر من 6000 أسرة، أي ما يعادل 000 30 نسمة، في 12 حّياً داخل تراب الجماعة: ڭزناية المركز، 
دير ڭزناية، بدريون، الحرارين، الفريحيين، الشواقرش، وغيرها.  

أتاح هذا البرنامج للمستفيدين الوصول السريع )من خالل خدمة القرب المتمثلة في الوكالة المتنقلة( 
والمضمون إلى خدمة الماء الصالح للشرب والقضاء على التصريف في المحيط الطبيعي مع الحفاظ على 

البيئة وتحسين الظروف الصحية والحياتية للسكان المستفيدين.

https://www.amendis.ma/sites/g/files/dvc1306/f/assets/documents/2018/10/10_engagements_VA_1.pdf

