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األفضل
أمانديـــس تطـــوان تنظـــم زيـــارة لفائـــدة
ممثلــي جمعيــات المجتمــع المدنــي بالمدينــة

عل ــى مه ــن المس ــتقبل وعال ــم المقاول ــة.

أمانديـــس تدعـــم اإلدمـــاج االجتماعـــي
واالقتصـــادي لشـــباب جمعيـــة "أطفـــال
الجنـــة"

تحـــت شـــعار "مواكبـــة عمليـــة النهـــوض بمدينـــة
تطـــوان ،تحديـــات وإنجـــازات أمانديـــس" ،اســـتقبلت
أماندي ــس ي ــوم الثالث ــاء  14م ــاي  ،2019ع ــدداً م ــن
ممثلـــي جمعيـــات المجتمـــع المدنـــي بمدينـــة تطـــوان
مـــن أجـــل الوقـــوف عـــن كثـــب واالطـــاع علـــى فـــي إطـــار التزاماتنـــا تجـــاه المســـؤولية االجتماعيـــة
الجه ــود الت ــي تق ــوم أماندي ــس للحف ــاظ عل ــى ج ــودة للمقـــاوالت ( ،)RSEوقعـــت أمانديـــس ،يـــوم
االثنيـــن  27مـــاي  ،2019اتفاقيـــة شـــراكة مـــع
الخدمـــة  24ســـاعة 24/و  7أيـــام.7/
جمعيـــة "أطفـــال الجنـــة" مـــن أجـــل تجهيـــز ورشـــة
وبهذه المناســبة ،زار المشــاركون واحــداً من األوراش إلع ــداد الحلوي ــات والمعجن ــات داخ ــل الجمعي ــة الت ــي
الخاصـــة بالوقايـــة مـــن الفيضانـــات التـــي أطلقناهـــا ســـتمكن مـــن تكويـــن الشـــباب فـــي مهـــن الحلويـــات
ف ــي إط ــار مش ــاريع اإلع ــداد لموس ــم الش ــتاء المقب ــل ،والمعجنـــات لتســـهيل اندماجهـــم السوســـيو-مهني.
باإلضافـــة إلـــى مكتـــب التحكـــم المركـــزي ( )BCCســـتمكن هـــذه المبـــادرة مـــن توســـيع نطـــاق اهتمـــام
ال ــذي يس ــمح باس ــتغالل أفض ــل للمنش ــآت و الم ــوارد وانش ــغال أماندي ــس تج ــاه المواطني ــن وتوفي ــر أنش ــطة
مــن خــال التتبــع المســتمر لحالــة شــبكتنا للكهربائيــة .منتجـــة ذات طابـــع مهنـــي ،باإلضافـــة إلـــى الدعـــم
الترب ــوي واالجتماع ــي لش ــباب ف ــي وضعي ــة إعاق ــة
ذهني ــة الذي ــن له ــم ق ــدرة مح ــدودة عل ــى العم ــل.

أمانديـــس تنظـــم يـــوم األبـــواب المفتوحـــة
لفائـــدة طـــاب الهندســـة

بمناســبة اليــوم العالمــي للهندســة مــن أجــل المســتقبل،
نظمـــت أمانديـــس يـــوم األبـــواب المفتوحـــة لفائـــدة
طـــاب الهندســـة مـــن أجـــل تحسيســـهم وإطالعهـــم

كــــلــــمــــة خــــبــــراء
سلوكياتنا اليومية لها أثر على
الكوكب .في الحقيقة ،قد يكون إلقاء
بعض األشياء في المرحاض ضاراً
جداً بالبيئة ويتسبب في إتالف
القنوات الخاصة بكم قبل انسداد
شبكة الصرف الصحي.
لتجنب أي انسداد لقنوات الصرف
الصحي مما يتسبب في صعوبات
ومشاكل على مستوى شبكات
التطهير السائل ،يجب عدم إلقاء أي
مواد مقاومة وغير قابلة للتحلل في
فوهات المراحيض.
المراحيض ليست سلة مهمالت،
لنتحلى بروح المسؤولية ونتبنى
السلوكيات الجيدة !
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هو عدد الوكاالت التجارية ألمانديس اليت تعمل عرب جداول زمنية مضبوطة من أجل ضمان
خدمة القرب لفائدة زبنائنا.
هذه الوكاالت رهن إشارتكم ألي طلب معلومات أو أداء فواتري أو اشرتاك أو حىت تقدمي
شكايات.
بفضل تطبيق « »Amendis Mobileالقابل للتحميل على  App storeو ،Play Store
ميكنكم حتديد موقع الوكالة األقرب إليكم.

ال خيفى عليكم بأن مجيع مستخدمي الوكاالت سعداء باستقبالكم وخبدمتكم!

المواطنــة
التزاماتنــا تجــاه المســؤولية االجتماعيــة للمقــاوالت ،أفضــل طريقــة لدعــم األنشــطة
ِ
علــى الصعيــد المحلــي.
باإلضافة إلى مهمتنا ومهننا ،تلتزم أمانديس باتباع نهج مجتمعي من خالل وضع المواطنين في
صلب اهتماماتها ومن خالل أيضا ً المساهمة في التحسين المستمر لجودة حياتهم .وبالتالي ،يعد
العمل االجتماعي أحد أهم اهتمامات أمانديس ،حيث نعمل بجد على دعم مبادرات محلية مثل:
+
+
+
+
+
+
+

القوافل الصحية :مكافحة أمراض القلب واألوعية الدموية وقافلة العيون؛
توزيع أضاحي عيد األضحى المبارك؛
عملية قفة رمضان :تقديم وجبات فطور وتوزيع مواد غذائية؛
توزيع المحفظات واللوازم المدرسية؛
حمالت محو األمية لفائدة األمهات؛
إعطاء منح الدعم المدرسي؛
تجهيز حضانات اجتماعية؛

نحن مقتنعون بأن التزامنا سيكون له تأثير إيجابي على جميع األطراف المتدخلة :الزبناء
والموردين والمستخدمين والنظام البيئي برمته الذي من خالله نحرز تطوراً ،وهو الذي يشكل
األساس لميثاق التزاماتنا بالمسؤولية االجتماعية للمقاوالت.

احفظوا هذه التواريخ
التاريخ  11 :يوليوز

 :شاطئ با قاسم ،طنجة

المكان
الوصف :اللواء االزرق

ارتفع استهالكي من املاء
خالل األشهر الثالثة
املاضية ،كيف أحتقق مما إذا
كان هناك تسرب يف منزيل؟
الحظتــم أن اســتهالككم مــن مــادة املــاء زاد عــن املعتــاد ومل
تتمكنــوا مــن إجيــاد تفســر ذلــك؟ قــد يكــون هــذا بســبب التغيريات
األخــرة يف منزلكــم أو بســبب تســرب غــر مرئــي للمــاء.
يف احلقيقــة ،ميكــن ألنبــوب التســريب أن يكلفكــم الكثــر ويســبب
ـرارا كبــرة متعلقــة بالرطوبــة .للتأكــد ذلــك ،األمر بســيط:
لكــم أضـ ً

الوصف :قافلة الصحة

قومــوا بتســجيل مؤشــر عدادكــم يف املســاء
قبــل النــوم؛ mmmmmmmmmmmmmmmmmm
حاولــوا جتنــب اســتهالك املــاء خــال الليــل
(طــرادة امليــاه ،الغســالة mmmmmmmmmmm.)...
حتققــوا مــن عدادكــم يف صبــاح اليــوم املــوايل ،إذا
كانــت األرقــام هــي نفســها فــإن كل شــيء علــى مــا يــرام ،ويف
حــال العكــس حيتمــل وجــود تســرب ويتطلــب األمــر االســتعانة
(رصــاص).
بتقــي متخصــص ّ

المكان  :شاطئ ألمينة ،طنجة

راقبــوا اســتهالككم عنــد اســتالم فاتورتكــم وال تــردد يف االتصال
بنــا علــى الرقــم 08 0200 8000 :أو زوروا صفحتنــا (نصائــح
ومعلومــات عمليــة) علــى املوقــع:

التاريخ  13 :يوليوز

المكان  :طنجة

التاريخ  15 :يوليوز
الوصف :عملية شواطئ نظيفة
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