
Page 1 sur 3 

 

 خم حٕخّٛ طهب انخذخم نصٛبَت انخدٓٛضاثأيٍ  حببػٓبإانًسطشة انٕاخب 

ٔكزا اإلخشاءاث  GENIEخالل انًشزهت انثبَٛت يٍ بشَبيح  إشبسحكىانًٕضٕػت سٍْ 

 انٕاخب انؼًم بٓب فٙ زبنت حؼشضٓب نهسشقت أٔ إحالف خشاء ٔقٕع زبدثت طبٛؼٛت
 

 

نخقٍُٛ انًٕاصالث يٍ خصى حكهفت األٚبو انخٙ حٕقفج فٛٓب  خم حًكٍٛ انًصبنر انًخخصت ببنٕكبنت انٕطُٛتأيٍ 

يٍ انًسخسقبث انٕاخب  GENIEانخذيت ػٍ انًؤسست انخؼهًٛٛت انًسخفٛذة فٙ إطبس انًشزهت انثبَٛت يٍ بشَبيح 

بٓزِ انًؤسست، ٚشخٗ إحببع  GENIEأدائٓب نًخؼٓذ انشبكبث انؼًٕيٛت نالحصبالث انًسؤٔل ػٍ صٛبَت حدٓٛضاث 

 :بث انخبنٛتانخؼهًٛ

  ( الحالة العادَة)  األولًالحالة: 

 :زذٔد ػطب حقُٙ بئزذٖ انخدٓٛضاث أٔ زذٔد خهم بشبكت االَخشَٛج، ٚشخٗ انؼًم بًب ٚهٙ زبنت فٙ

 

االحصبل بًشكض انصٛبَت نذٖ يخؼٓذ انشبكبث انؼًٕيٛت نالحصبالث انًؼُٙ ببأليش ػبش انشقى  :أوال

 (-1ًُٕرج سقىان -اَظش ًَٕرج انًهصق)  هٗ األخٓضةانٓبحفٙ انًذٌٔ فٙ انًهصق انًخبج ػ

 
 (*)  

Programme GENIE 
N° d’étiquetage : MEN/GENIE/XX/ANNEE 

 
 

N°d’inventaire : 
 

 

Numéro téléphonique: XXXX.XX.XX.XX 
   

 الرقم الخاص بمركز الصيانة

 

 1نوىرج سقن ال

 :نذٖ يخؼٓذ٘ انشبكبث انؼًٕيٛت نالحصبالث حزكٛش ببألسقبو انٓبحفٛت انخبصت بًشاكض انصٛبَت

 الشقن الخاص بوشكز الصُانة  هتعهذٌ الشبكات العوىهُة لالتصاالت

CIMECOM (NORTIS)  (سش٘انشيض ان إضبفت(*)*)0800.00.90.75      

ITISSALAT AL MAGHRIB  (IAM)  (٘إضبفت انشيض انسش(*)*)     0800.00.90.75      

MEDITELECOM (MEDITEL)         171  ٔ0520.178.178 أ  

SPACECOM  0800.00.40.43 

WANA (INWI)   (٘إضبفت انشيض انسش(*)*) 0800.00.90.75   

أٔ االحصبل  GENIE نبشَبيحاندٕٓ٘  أٔ اإلقهًٛٙٚشخٗ االحصبل ببنًُسق  ،شيض انسش٘ان فٙ زبنت يب إرا كُخى ال حخٕفشٌٔ ػهٗ :*(*) 

 0537.77.55.91/92: ٍٛانخبن ٍٛالو ػبش انشقًٍٛ انٓبحفبًذٚشٚت يُظٕيت اإلػ

                                                           
(*) : Éventuellement, le logo de l’opérateur 
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 .فٕس اإلػالٌ ػٍ انؼطب نذٖ يشكض انصٛبَت ٚدب طهب سقى انشكبٚت انخبص ببنؼطب انًؼهٍ :ثانُا

ْٔزِ . 1SCSأنًؼهٕيبحٙخم انصٛبَت ببنُظبو أٚدب يسك انًؼطٛبث انخبصت بطهب انخذخم يٍ  :ثالثا

بص أٔ زبنت شبكت االَخشَٛج يٕضٕع انطهب ٔكزنك سقى انشكبٚت انًؼطٛبث حٓى ببألسبط َٕػٛت اندٓ

 : ٛت انخبنٛتبث ٚشخٗ ٔنٕج انبٕابت االنكخشَٔٔنًسك ْزِ انًؼطٛ. ٔحبسٚخ ٔسبػت إػالٌ انؼطب

scs.men.gov.ma http:// 

  (أعاله الوزكىس ٍعذم استجابة هشكز الصُانة عبش الشقن الهاتف)  الثانُة الحالة: 

كبٌ انشقى انٓبحفٙ انخبص بًشكض انصٛبَت ٔانًزكٕس أػالِ غٛش يشغم ٔبؼذة ثالثت يسبٔالث زبنت يب إرا فٙ 

يخخبنٛت نالحصبل بٕاسطخّ خالل سبػبث انؼًم ٔنى حخًكُٕا يٍ حسدٛم شكبٚخكى، ٚشخٗ ٔنٕج انُظبو انًؼهٕيبحٙ 

SCS  ٔيسك انًؼهٕيبث انخبصت بُٕػٛت انؼطب ٔبخبسٚخ ٔسبػت االحصبل ببنشقى انٓبحفٙ نًشكض انصٛبَت ٔكزنك

 .سقًكى انٓبحفٙ انز٘ احصهخى يُّ

 

  الثالثةالحالة  ( ٍاستحالة ولىج النظام الوعلىهاتSCS) 

انًٕاصالث بكم خقٍُٛٛ انٕكبنت انٕطُٛت ن إبالؽ، ٚشخٗ SCSفٙ زبنت ػذو انخًكٍ يٍ ٔنٕج انُظبو انًؼهٕيبحٙ 

َّ ْزا أٔحدذس اإلشبسة إنٗ . (2ًُٕرج سقىان اَظش)ٔفق ًَٕرج خذٔل انًؼطٛبث انًؼطٛبث انخبصت ببنؼطب

نالحصبالث انز٘ ًّٚٓ أيش  انؼًٕيٛت اإلبالؽ ٚدب أٌ ٚكٌٕ ػبش انؼُٕاٌ االنكخشَٔٙ انًخؼهق بًخؼٓذ انشبكبث

 :نخبنٙانخذخم إلصالذ انؼطب كًب ْٕ يبٍٛ فٙ اندذٔل ا

 الشقن الخاص بوشكز الصُانة هتعهذٌ الشبكات العوىهُة لالتصاالت

CIMECOM (NORTIS) genie-cimecom@anrt.ma 

ITISSALAT AL MAGHRIB  (IAM) genie-iam@anrt.ma 

MEDITELECOM (MEDITEL) genie-meditel@anrt.ma  

SPACECOM  genie-spacecom@anrt.ma 

WANA (INWI) genie-wana@anrt.ma 

 : ًَٕرج خذٔل انًؼطٛبث

Description 
détaillée de 

la panne 

Date 
de la 

panne 

Numéro du 
ticket 

 (سقن الشكاَة) 

Nom du 
Directeur de 

l’établissement 

Nom de 
l’établissement 

Code de 
l’établissement 

سهز الوؤسسة )
 (الخاص باإلحصاء

Délégation 

       

       

       

 2نوىرج سقن 

 

                                                           
1
 SCS :Suivi de continuité de service.  
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  (كاسثة طبُعُةأو إتالفها جشاء  سشقة إحذي التجهُزات) الحالة الشابعة 

 سشٚقان أٔ فٛضبَبثكبسثت طبٛؼٛت ٔخبصت ان  ٔقٕع اءشخ إلحالفسشقت أٔ حؼشضّ أ٘ خٓبص نه حؼشض فٙ زبنت

يذٚشٚت بشَبيح  إبالؽ ٔ تيٍ أخم حٕقٛف انخذي إخببس يخؼٓذ انشبكبث انؼًٕيٛت نالحصبالث زبال ٚدب، أٔ كسش

GENIE  ٙانًذٚشٚت بكم انٕثبئق انخٙ حثبج  إٚفبدسبػت يٍ زذٔد انٕاقؼت يغ انسشص ػهٗ  84 أقصبِخم أف

 .انسهطبث انًسهٛت انُبصنت يٍ قبٛم انًسبضش انًٕقؼت يٍ طشف

ٔكزنك  ضج نهسبدثتانًؼذاث انخٙ حؼش ببقخُبءكًب حدذس اإلشبسة أٌ األكبدًٚٛت اندٕٓٚت فٙ ْزِ انسبنت،يهضيت 

 .انشبط بشبكت اإلَخشَٛج

 

  (حجب الوىاقع االلكتشونُة أو سفع الحضش عنها)  الخاهسةالحالة 

نشبكت انؼُكبٕحٛت فٙ انًدبل نًٕاسد ايثم أفٙ إطبس زًبٚت انُبشئت يٍ يخبطش االَخشَٛج ٔبغٛت اسخغالل ف

ٙ حهًسٌٕ ًٕاقغ انخانسفغ انسضش ػهٗ  إٔٔٚت انخشبٕ٘، فئرا يب حبٍٛ نكى ضشٔسة زدب يٕاقغ إنكخشَٔٛت غٛش حشب

يغ انهدُت انًشكضٚت انًكهفت بُظبو فٛٓب قًٛت يضبفت فٙ انًًبسسبث انخشبٕٚت، ٚشخٗ انخٕاصم فٙ ْزا انصذد 

 .filtragetice@men.gov.ma: انخصفٛت ػبش انبشٚذ االنكخشَٔٙ انخبنٙ 

 


