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ار�يع ال��أ�يس�ية، ح�يث ك�فا دا�أمًا �فؤم� عىل �بعض املسث
الل   حف

ف
ي م� �ف ال ال�ت�ت ي امل�ب ود امل�أة �ف �يادة ال�فسا�أ�ية و�تك��يس وحب ف ال�ت �ي ي �تع�ف ار�ية 2019، سوف �فس�تم� �ف الل الس�فة الب حف

ي هذا  �فا �ف �يف لد�ي �يه س�ياسة ال�توطف لب املواهب ال�فسا�أ�ية، مع مواصلة �تك�ي�يف و�توحب ل�ية وحب �يات الداحف �ت �يع ال�ت �ب �تسث
امل�فىح.
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ف
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ف
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�اءة مم�تعة. فَّ ع�يدًا سع�يدًا و�ت
 َلُك�

ف
أ�تم�

وجمعيـــة  أمانديـــس  بيـــن  جديـــد  تعـــاون 
mmmmmmالشـــباب لفائـــدة   "عمـــاد" 

ــس،  ــت أمانديـ ــي، وقعـ ــا المجتمعـ ــار نهجهـ ــي إطـ فـ
يـــوم الثالثـــاء 26 فبرايـــر 2019، اتفاقيـــة شـــراكة 
ـــة عمـــاد للشـــباب والســـالم" والتـــي تهـــدف  مـــع "جمعي
إلـــى تجهيـــز مكتبـــة بلـــوازم معلوماتيـــة فـــي مدينـــة 

الفنيـــدق. 
أمانديـــس طنجـــة تحصـــل مـــن جديـــد علـــى 
ــدون  ــة بـ ــامة والبيئـ ــودة والسـ ــهادات الجـ إشـ

أي فـــارق

ـــاص  ـــة االفتح ـــب عملي ـــة، عق ـــس طنج ـــت أماندي نجح
ـــر  ـــى 22 فبراي ـــن 18 إل ـــرة م ـــي الفت ـــت ف ـــي أجري الت
ـــى الشـــهادات  ـــد عل 2019،  فـــي الحصـــول مـــن تجدي

ـــى  ـــهد عل ـــب فيريتـــاس الـــذي يش ـــن مكت الصـــادرة ع
 )ISO( 9001 ـــزو ـــار إي ـــاً لمعي ـــودة وفق ـــة الج مطابق
صيغـــة 2015، والســـالمة حســـب المرجـــع الجديـــد 
ـــط  ـــة محي ـــى كاف ـــة 2018، عل ـــزو 45001 صيغ إلي
ـــار  ـــا لمعي ـــة وفًق ـــى نظـــام تدبيرهـــا للبيئ اشـــتغالها، وعل
بالنســـبة لمحطـــة  إيـــزو 14001 نســـخة 2015 
المعالجـــة األوليـــة بمينـــاء طنجـــة ومحطـــة معالجـــة 

ـــف. ـــة بوخال ـــاه العادم المي
أمانديـــس تحصـــل علـــى عامـــة المســـؤولية 
ـــا  ـــي يمنحه ـــاوالت )RSE( الت ـــة للمق االجتماعي

االتحـــاد العـــام لمقـــاوالت المغـــرب

ـــور  ـــر 2019، وبحض ـــن فبراي ـــر م ـــث عش ـــي الثال ف
ــاوالت  ــام لمقـ ــاد العـ ــح االتحـ ــس، منـ ــي أمانديـ ممثلـ
المغـــرب )CGEM( شـــركتنا عالمـــة المســـؤولية 
مـــرة  تأكيـــداً   ،)RSE( للمقـــاوالت  االجتماعيـــة 
أخـــرى علـــى أدائنـــا الجيـــد  والتزامنـــا المجتمعـــي.
وجـــاء هـــذا التميـــز لإلقـــرار بالتـــزام أمانديـــس 
للشـــركات  االجتماعيـــة  المســـؤولية  ناحيـــة  مـــن 
وأخذهـــا بعيـــن االعتبـــار ضمـــن سياســـتها توقعـــات  

وانتظـــارات جميـــع الطـــراف المتدخلـــة.

يستند مبدأ المناصفة بين الجنسين 
على عدم وجود تمايز في األجور 

والتوظيف واإلدارة المهنية 
ومكافحة جميع أشكال التمييز. في 

أمانديس، نعتبر هذا المفهوم أحد 
التزامات المسؤولية االجتماعية 
للمقاولة ونعمل يومياً من أجل 
سياسة عادلة وشفافة للموارد 

البشرية.
حقيقًة، في سنة 2018 ، 18.23٪ 

من الترقيات همَّت النساء، حيث 
استفدن من 3024 ساعة من 
التكوين، وكان أهمها برنامج 

»القيادة النسائية« حيث تمكنت 
15 امرأة من حضور العديد من 

الندوات التدريبية التي تركز على 
التنمية الشخصية وإدارة الفريق. 

تجربة ناجحة للغاية نجددها خالل 
سنة 2019 لفائدة مجموعة أخرى.

سيداتي العزيزات، ِثْقَن بأنفسكن 
واْجُرْؤَن على إحداث التغيير!

كــــلــــمــــة خــــبــــراء

ه�يد �فرص  سث
املد�ي العام، أما�فد�يس

األفضل
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500 
رقــــــم الــــــشــــــهــــــر

إنه عدد املستخَدمات داخل أمانديس، وهو رقم يوضح التزامنا القوي بتعزيز التنوع ورغبتنا 
يف جعل تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء حقيقة ملموسة. 

أمانديس تدعم باستمرار مجيع املبادرات لفائدة النساء وتعترب أن التنوع ميثل ثراءا  وحتديًا 
للتماسك ورافعة لألداء املتميز للشركة.

 ، الكالســيوم  للمعــادن:  حقيقــي  مصــدر  املــاء  نعــم،  اجلــواب: 
املغنيزيــوم ، الفليــور، البوتاســيوم ، الصوديــوم ... وعلــى عكــس 
بعــض االعتقــادات، حتتــوي ميــاه الصنبــور علــى كل هــذه املكونــات 
املعدنيــة نظــرًا ملســارها الطبيعــي واتصاهلــا مــع الرتبــة والصخــور، 

ــة  ــة الدقيق ــر املغذي ــة والعناص ــاح املعدني ــة باألم ــي حممل فه
يف املغرب، خيضع املاء ملايني التحليات كل عام من قبل املكتب 

الوطين للكهرباء واملاء )ONEE( املسؤول عن اإلنتاج، بعد ذلك 
يأيت دور أمانديس اليت تراقب اجلودة طيلة عملية التوزيع. حيث 

إننا نتوفر على خمتربين، نعمل من خاهلما على ضمان االنضباط 
ملعايري اجلودة املعمول بها، من خال إجراء العديد من التحليات 
اخملتربية املقررة يف إطار الرقابة من أجل احلرص على جودة هذه 

املادة احليوية اليت ال غىن عنها.
للمزيد من املعلومات، ال ترتددوا يف االتصال بنا بواسطة اهلاتف 

 على الرقم: 8000 0200 08 أو زوروا موقعنا على االنرتنيت
www.amendis.ma 

  حنن يف خدمتكم 7 أيام/ 7 و 24 ساعة/ 24.

»أمانديس موبيل«، تطبيق للجميع مجاني، بسيط وعملي.

 أنا أم، هل ميكنين 
إعداد زجاجة حليب 

رضيعي  مباء الصنبور؟
احفظوا هذه التواريخ

 

التاريخ : 21-18 أبريل 2019
المكان : طنجة

الوصف:  نسائم األندلس

التاريخ :  12 أبريل 2019
 المكان  : طنجة

الوصف: قافلة الصحة ألمانديس

التاريخ : 19  أبريل 2019
 المكان : طنجة  

الوصف : االحتفال بيوم التوحد
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 "أمانديس موبيل"، تطبيق للجميع مجاني، بسيط وعملي.

من أجل إغناء سلسلة خدماتنا المقدمة عن بعد لكي نكون رهن اإلشارة 24 ساعة/24 و7 أيام/7، 
أمانديس تطلق تطبيقاً جديداً تحت اسم " أمانديس موبيل".    

التطبيق جاهز باللغتين العربية والفرنسية، ويمّكنكم من إدارة وتتبع عقودكم انطالقاً من هاتفكم 
الذكي وتحديد موقع الوكالة تجارية األقرب إليكم والطرق المؤدية إليها.

ويمكنكم أيضاً التبليغ عن أي خلل، وأداء فواتيركم، والتعرف على مستجداتنا، والحصول على 
إجابات ألسئلتكم.

بالنسبة إلى جميع األمهات المنشغالت بأعباء العمل واألسرة، فإن الحل بين يديكن، يمكنكن اآلن 
 تحميل تطبيقنا "Amendis mobile" لتتبع استهالككن دون اللجوء إلى التنقل.

Android   IOS                                                                                        
    

http://www.amendis.ma
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.aelamd.AelAmd
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.aelamd.AelAmd
https://apkpure.com/amendis-mobile/fr.aelamd.AelAmd
https://itunes.apple.com/us/app/amendis-mobile/id1450519299?mt=8


وفــي  الداخــل  فــي  للمــرأة  متواصــل   دعــم 
الخارج ...

ــة  ــؤولية االجتماعيـ ــج المسـ ــزم بنهـ ــل ملتـ أمانديـــس فاعـ
ــطة  ــال واألنشـ ــنة األعمـ ــة السـ ــم طيلـ ــاوالت، تدعـ للمقـ
ـــى  ـــوج إل ـــهيل الول ـــل تس ـــن أج ـــرأة م ـــدة الم ـــة لفائ الموجه
ـــح للشـــرب والصـــرف  ـــاء الصال ـــية )الم ـــات األساس الخدم
المعوزيـــن   للســـكان  بالنســـبة  والكهربـــاء(  الصحـــي 
وبالتالـــي المســـاهمة فـــي تحســـين الظـــروف المعيشـــية.
ـــة  ـــال اجتماعي ـــس بأعم ـــوم أماندي ـــة  تق ـــذه الغاي ـــاً له وتحقيق
ـــاً وتحســـين مســـتويات  ـــة لتمكيـــن المـــرأة اقتصادي وتضامني

معيشـــتها.
خــالل  مــن  بالملمــوس  تتحقــق  التــي  الطموحــات 
توزيــع الحقائــب المدرســية، تجهيــز مقــرات جمعيــات 
ــة.  ــة األمي ــك برامــج محارب ــة أو كذل  بالمعــدات المعلوماتي

mmmmmالرياضــة والمــرأة فــي أمانديــس 

وباعتبارهــا مســاهمة فــي الســباق النســوي علــى 
الطريــق بتطــوان، أمانديــس ال تتأخــر فــي 
دعمهــا لجميــع المبــادرات الرياضيــة النســائية 
الداخليــة والخارجيــة، حيــث  عملــت علــى 
ــيات  ــاء األمانديس ــن النس ــن م ــجيع عنصري تش
خــالل ســنة 2018، وهمــا ابتســام وجيهــان، 
رياضيتــان واعدتــان اســتهدفتا مســابقات رياضيــة 
بطلتيــن.   تصبحــا  لكــي  الدولــي  المســتوى  علــى 
أمانديــس تفخــر بهمــا بعــد أن أثبتتــا بالفعــل قدراتهمــا 

ورفعتــا مــن شــأن  الرياضــة النســائية.

v مســتخدماتنا  حاجيــات  مــع  تتــاءم   تكوينــات 

الفاعليــن األساســيين فــي  باعتبــار مســتخدمي أمانديــس هــم 
تحولهــا، تلعــب مهاراتهــم دوراً هامــاً فــي تطويــر المقاولــة. 
لهــذا الســبب أعلنــت أمانديــس فــي ســنة 2018 عــن أول فــوج 

لبرنامــج القيــادة النســائية، وهــو تكويــن يســتهدف 
ــى  ــز عل ــس ويرك ــائية ألماندي ــر النس األط

الفريــق. وإدارة  الذاتيــة   التنميــة 

لتكريــم  مناســبة  مــارس   8
 وتقييــم القــدرات النســائية 

ــوق  ــوم العالمــي لحق وبمناســبة الي
حفــالً  أمانديــس  تنظــم  المــرأة، 

الشــركة  للتــزام  تأكيــداً  ســنوياً 
ــم  ــرص، ولتكري ــؤ الف ــوع وتكاف بالتن

بفضــل  اللواتــي  الرائــدات  نســائها 
جهودهــن المســتمرة وســخائهن وتفانيهــن فــي 

العمــل، مافتئــن  يبدعــن ويجتهــدن مــن أجــل تحقيــق 
أفضــل النتائــج والمســاهمة فــي تقديــم خدمــة عموميــة فــي أعلــى 

المســتويات.

أمانديــس تواصــل، خــال ســنة 2019، تعزيــز دور المــرأة 
باعتبارهــا قــوة تقنيــة وإدارية

ــز تنـــوع القـــوى  ــزم أمانديـــس بتعزيـ ــنوات، تلتـ ــدة سـ ــذ عـ منـ
ـــا  ـــناد مناصـــب علي ـــتويات وإس ـــع المس ـــى جمي ـــا عل ـــة لديه العامل
للنســـاء والرفـــع مـــن قيمـــة القيـــادة النســـائية وجعـــل إمكانـــات 
ـــوارد  ـــة وشـــفافة للم ـــاً اســـتراتيجياً. اســـتراتيجية عادل ـــرأة هدف الم
البشـــرية تســـتهدف تطويـــر التنـــوع بيـــن الجنســـين ومكافحـــة 
جميـــع أشـــكال التمييـــز. فـــي الواقـــع، نعتقـــد أن وضـــع »المـــرأة« 
ـــة، وإنمـــا نعتبرهـــا  ـــاً أمـــام أي حركـــة أو ترقي ـــداً عائق ـــل أب ال يمث

ـــون. ـــة للزب ـــا المقدم ـــر خدماتن ـــح تطوي ـــداع لصال ـــدر إب مص


