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�سنة  2013ب�إيجاز
الأحداث البارزة
الأرقام الأ�سا�سية
جلنة الـمديرية العامة
احلكامة
جمال التدخل
الـم�شاريع الرائدة 2013 – 1997

>  28اال�ستثمارات
>  30ا�ستغالل الـماء ال�شروب
>  32ا�ستغالل التطهري ال�سائل
>  36ا�ستغالل الكهرباء
>  38ا�ستغالل الإنارة العمومية

>  54التقرير الـمايل
>  50الـم�س�ؤولية الـمجتمعية للـمقاولة

>  52الآفاق
>  76لالت�صال بنا

>  72معجم
الـم�صطلحات
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حوار مع الـمدير العام

�سنة � 2013شهدت �أي�ضا ت�شغيل حمطة ت�صفـية
الـمياه العادمة لـمديونة .هذا �إجناز مثايل ،و �أذكرِّ
�أنه حظي بتد�شني من طرف �صاحب اجلاللة الـملك
حممد ال�ساد�س ،بح�ضور رئي�س اجلمهورية الفرن�سية،
فران�سوا هوالند.
فـي ال�سنة نف�سها ،مت �إنهاء نظام حماربة تلوث
ال�ساحل الغربي ،مما مكن من �إزالة التلوث فـي كل
الـمنطقة الـمتواجدة ما بني دار بوعزة و العنق.

جــان بـا�سـكـال داريــي
الـمديـر ال ـعـام

�سنة � ،2013أجنزت ليدك ا�ستثمارات مهمة
مب�ستوى غري م�سبوق .ما الذي يف�سر ذلك ؟
و ما هي الإجنازات الكربى لهذه ال�سنة ؟

بالفعل ،قامت ليدك �سنة  2013بت�سريع برناجمها
اال�ستثماري من �أجل الأخذ بعني االعتبار النتظارات
اجلماعة و احلاجيات من البنيات التحتية الناجمة
عن ارتفاع �سرعة تعمري الدار البي�ضاء الكربى،
و خا�صة بفعل �إحداث مدن كربى جديدة.
من جهة �أخرى ،توا�صل �سنة  2013م�شروع ا�ستثماري
ي�ستلزم موارد مالية مهمة  :نظام حماربة تلوث
ال�ساحل ال�شرقي للدار البي�ضاء .يتعلق الأمر بحماية
ال�ساكنة و ال�ساحل ال�شرقي للدار البي�ضاء من التلوث
ال�سائل الناجت عن مقذوفات الـمياه العادمة اخلام،
خا�صة تلك التي ت�أتي من الوحدات ال�صناعية� .سيتم
ت�شغيل النظام فـي دجنرب  2014و ميثل ا�ستثمارا قدره
 1,5مليار درهم.
هذا الـم�شروع هو �إجناز كبري ،لأنه �سيمكن من رفع
معدل �إزالة التلوث بالدار البي�ضاء من � 45%إىل
 .100%هكذا� ،سي�صبح ال�ساحل حمميا ب�أكمله ،من
غرب �إىل �شرق الدار البي�ضاء ،و �ست�ستعيد �ساكنة
الدار البي�ضاء الكربى كل الـمنطقة ال�ساحلية.
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فـي �إطار حكامة عقد التدبري الـمفو�ض،
كانت � 2013سنة �إعادة تفعيل جلنة التتبع.
ماذا كانت احل�صيلة ؟

�إعادة تفعيل حكامة عقد التدبري الـمفو�ض هي �أمر
فعلي ،ملـمو�س و قابل للقيا�س .و قد عقدت جلنة تتبع
التدبري الـمفو�ض �ستة اجتماعات �سنة � .2013إنها
�إجابة على م�ستوى الـملفات الكربى التي كانت فـي
انتظار الـمعاجلة ،و التي مت التقرير فـي الكثري منها
�سنة .2013
يتعلق الـملف الأول بت�سديد ال�شطر الثاين و الأخري
من الـمبلغ الواجب دفعه لالنتقال من النظام القدمي
للتقاعد للوكالة الـم�ستقلة لتوزيع الـماء و الكهرباء
(الراد � ،)RAD -إىل النظام اجلماعي لـمنح رواتب
التقاعد ( .)RCARمتت الت�سوية �سنة  2013ب�إ�صدار
�سندات اقرتا�ض لـ  2,5مليار درهم� ،أجنز مبكـتـتـب
وحيد ،RCAR ،بف�ضل مواكبة �صندوق الإيداع
و التدبري ،الذي هو م�ؤ�س�سته الو�صية.
اليوم ،لـم يعد متقاعدو و �أجراء «الراد» �سابقا و ليدك
معر�ضني لـمخطر توقف دفعات معا�شاتهم.

كما قامت جلنة التتبع بالـم�صادقة على الـمخططات
الـمديرية .هذه الأخرية كانت موجودة ،لكنها كانت
بحاجة �إىل تثبيتها و �إ�ضفاء اللـم�سة الأخرية عليها
و الـم�صادقة عليها .و التوفر على خمطط مديري
م�صادق عليه هو �أمر �أ�سا�سي لن�شاط مثل عملنا،
لأن ذلك ميكن من التوفر على و�ضوحية بالن�سبة
للـم�ستقبل ،و معرفة الأولويات فـي جمال اال�ستثمارات.
برنامج ا�ستثمارات �سنة  2013خ�ضع هو كذلك
للـم�صادقة .الآن ،التدبري الـمفو�ض ي�سري بخطوات
متقدمة على �أر�ضية م�صادق عليها من طرف ال�سلطة
الـمفو�ضة من حيث خيارات اال�ستثمارات.
�أذكر ملفا �آخر مهما ،هو �إجراء التعديالت التعريفـية
وفقا لـمبد�أ «ال ربح ال خ�سارة» ،و التي خ�ص�صت
لـموازنة الت�سبيقات التي دفعتها ليدك ،على
اخل�صو�ص ،لتغطية الزيادات فـي الرواتب الـمقررة
ابتداء من �سنة  ،2011و ذلك تطبيقا للقرارات
احلكومية.
الرهان الآخر الذي متت معاجلته من طرف جلنة
التتبع و الـمفـيد جدا للتدبري الـمفو�ض ،هو �إعادة
تقييم الـم�ساهمات الـمدفوعة من طرف الـمنع�شني
العقاريني حل�ساب �صندوق الأ�شغال و متثل الـموارد
التي متول ا�ستثمارات البنيات التحتية الكربى.
�إعادة تقييم الـم�ساهمات متكن التدبري الـمفو�ض
من التوفر على موارد تكميلية لال�ستجابة حلاجيات
متزايدة لال�ستثمار.

كانت �أي�ضا �سنة �إنطالقة �سريورة الـمراجعة
الثانية للعقد ،ما هي رهانات هذه العملية ؟

الـمراجعة التي انطلقت بالفعل ،ت�ستلزم عددا معينا
من ال�شروط الـم�سبقة .ال�شرط الأول هو ال�شروع فـي
افتحا�ص للفرتة ما بني  2011-2007و الذي �سيمكن
من جرد ح�صيلة ليدك بالن�سبة لاللتزامات التي
تعهدت بها و لـمقت�ضياتها التعاقدية ،قبل التفكري فـي
احلاجيات الـم�ستقبلية من اال�ستثمارات.

ال�شرط الثاين هو حتقيق تقدم فـي الـموا�ضيع التي
خ�ضعت لقرارات مبدئية بالن�سبة لتفعيلها من
خالل جلان التتبع بر�سم �سنة  .2013يتعلق الأمر
على اخل�صو�ص بتنا�سق الـمجاالت الرتابية طبقا
لـمقت�ضيات عقد التدبري الـمفو�ض .أُ�ذ ِّكر ب�أن تنا�سق
جماالت التوزيع ،هو الإمكانية بالن�سبة ل�شركة ليدك
من تدبري جماالت مماثلة بالن�سبة للكهرباء و الـماء،
الأول يحقق التوازن للثاين من حيث اال�ستثمارات
و الـمداخيل .لي�س الو�ضع كذلك اليوم ،لأن التدبري
الـمفو�ض يتوفر على جمال الكهرباء الذي هو ُمرتا�ص
جدا و �أ�صغر جماال من قطاع الـماء ال�شروب.
مو�ضوع �آخر يتعلق بالأخذ بعني االعتبار لـم�ستنتجات
افتحا�ص الـمراجعة اخلما�سية الأوىل .بالفعل ،فقد
مت �إ�صدارها بعد التوقيع على ملحق العقد فـي ماي
 .2009الهدف هو الت�أكد من وجود �أو غياب فوارق
بني م�ستنتجات هذا االفتحا�ص و الـمراجعة الـمنجزة
�سنة  2009و التي تعالج الفرتة ذاتها ،و �إدراجها عند
االقت�ضاء فـي الـمراجعة الـمقبلة.
بالن�سبة للـمراجعة احلالية ،االفتحا�ص يجري فـي
جو هادئ ،مع �سال�سة فـي العالقات و تبادل الآراء
مع ال�سلطة الـمفو�ضة ،مما يب�شر مبراجعة تتطرق
ب�شكل معقلن لرهانات اال�ستثمار و فر�ضيات تطور
اال�ستهالكات التي يرتكز عليها م�ستقبل التدبري
الـمفو�ض.
بالفعل ،فمن الـمحتمل �أن التعمري الـمت�سارع للـمدينة
و تنا�سق جماالت التوزيع �سيغريان التوازنات
االقت�صادية للعقد.
مزيد من اال�ستثمارات ،بالت�أكيد ،و �أي�ضا زيادة فـي
اال�ستهالكات يجب موازنتها برتاجع فـي اال�ستهالكات
بالوحدة و الـمرتبطة بال�سلوكيات اجلديدة للزبناء،
الذين مت حت�سي�سهم �أكرث للـمحافظة على الـموارد.
من بني الرهانات �أي�ضا �إعادة النظر فـي الـمعادلة بني
احلاجيات من اال�ستثمارات و الـموارد الـمتوفرة.
حل�سن احلظ ،فقد نتج عن زيادة التعمري ،فـي الوقت
نف�سه ،حاجيات مهمة من اال�ستثمارات و كذلك موارد
�إ�ضافـية .اليوم ،نتوفر على وترية متو�سطة ل�صندوق
الأ�شغال ،الآلية التي تر�صد موارد متويل اال�ستثمارات،
بحجم  800مليون درهم فـي ال�سنة .غري �أنه الزال
هناك فارق يالحظ بني حاجيات اال�ستثمارات تبعا
للوترية احلالية و الـموارد الـمتوفرة.
و من هنا ت�أتي فائدة و رهان تنا�سق جماالت التوزيع :
الولوج �إىل موارد و خلق القيمة لتغطية الفارق بني
الـموارد الـموجودة و احلاجيات من اال�ستثمار.

ليدك �أطلقت م�شروعها �سيرنجي .2020
ما هو م�ستوى تقدمه اليوم ؟ و ما هي قيمته
الـم�ضافة للـمقاولة ؟

تقدم �سيرنجي  ،2020هو �أوال تقدم مغامرة ب�شرية
و جماعية جميلة جدا .كما �أنه تقدم  32م�شروعا
ا�سرتاتيجيا يت�ضمنها الـم�شروع و التي ميثل كل واحد
منها �سفـينة حتمل طموحات ليدك .هذه ال�سفن
يقودها �أ�شخا�ص ،كفاءات ،مينحونها كل ديناميتها.
ميكنني �أن �أذكر عددا من الـم�شاريع التي بلغت م�آلها
�سنة  : 2013الـم�شروع اال�سرتاتيجي اللتزامات
اخلدمة لدى الزبناء العموم هو مثال رمزي لـم�شروع
عب�أ فريقا ب�أكمله و الـمقاولة كلها من خالل هذا
الفريق.
الـمثال الآخر هو التقدم اجليد الذي يعرفه �إحداث
م�ؤ�س�سة ليدك التي مت �سنة  2013الإعداد لها من
حيث مهامها ،و هيكلتها ،و جمل�س �إدارتها و �أع�ضائها.
�سيتم تقدميها و �إعطاء انطالقتها �سنة  .2014هذا
م�شروع ا�سرتاتيجي �سيعطي بعدا جديدا ل�شركة ليدك
و �سي�ؤكد التزامها الـمجتمعي.
�أُذ ِّكر من جهة �أخرى ،ب�أن الـم�شاريع اال�سرتاتيجية
احلالية لي�ست �إال تعبريا عن حاجيات ليدك فـي فرتة
معينة .تقدم هذه الـم�شاريع ب�شكل جيد هو بالطبع
م�صدر للر�ضى� ،إال �أن ما هو �أكرث �أهمية ،هو احلر�ص
على �أن ت�أخذ م�شاريع ا�سرتاتيجية �أخرى م�شعل
الـم�شاريع التي تنتهي .و ذلك ،فـي دينامية ا�ستباق
للحاجيات ال�ضمنية �أو الـمعرب عنها من قبل الأطراف
الـمعنية.
من حيث ما قدم م�شروع �سيرنجي  2020لل�شركة،
فهو على اخل�صو�ص ،حميط مت �إحداثه ،مالئم لتعبئة
جميع الفرق ،يبعث دينامية فـي الإطار الـمتما�سك
و الـمتناغم لـم�شروع الـمقاولة.

ما هي �أهم حتديات �سنة  2014؟

الرهان الأول هو النجاح فـي احرتام التزاماتنا
جتاه ال�سلطات فـيما يخ�ص برنامج الأعمال الأولوية
( )PAPللقرب ،ا�ستجابة النتظارات جاللة الـملك
الواردة فـي خطاب � 11أكتوبر .2013
برنامج الأعمال الأولوية للقرب يعبئ فرقا جديدة
و �إمكانيات جديدة� ،آلية و مالية ( 560مليون درهم)،
التي ت�أتي تكملة لـمجهودات اال�ستثمارات الـمتوقعة
م�سبقا.

�إنه رهان ل�سنة  2014بل و لـما بعدها ،و يتعلق بخم�سة
حماور  :التطهري ال�سائل ،الإنارة العمومية ،عمليات
م�شروع �إمناء  -الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية،
الطرقات و ال�شبكات و الربط الفردي بالـماء ال�شروب
و الكهرباء.
الإمكانيات التي نقوم بتفعيلها تعتمد �أوال على تعبئة
غري م�سبوقة للفرق .كذلك ،و حتى ال يتم القيام بهذا
الـمجهود اخلا�ص على ح�ساب اال�ستثمارات و عمليات
اال�ستغالل االعتيادية �أو التي مت برجمتها م�سبقا،
مت تخ�صي�ص فرق �إ�ضافـية التحقت حديثا بال�شركة
لإجناز �أعمال القرب هاته ،و مت ت�أجري �أو �شراء
معدات متحركة جديدة ،و �إجراء �صفقات مع مقاوالت
متخ�ص�صة �ستعمل حتت قيادة ليدك...
علينا �أي�ضا اال�ستمرار فـي دينامية احلكامة الفاعلة
مع ال�سلطة الـمفو�ضة من �أجل موا�صلة درا�سة
منوذجنا االقت�صادي و لكي ن�ستعد للت�أثري الذي �سيقع
على ليدك على �إثر التوقيع على العقد – الربنامج بني
الـمكتب الوطني للكهرباء و الـماء ال�شروب و الدولة،
و الذي �سيحمل رهانات مهمة من حيث تطوير �شروط
�شراء الكهرباء و الـماء و تنا�سق الـمجاالت الرتابية.
و طبعا ،طموحنا هو �أي�ضا موا�صلة �سريورة الـمراجعة
اخلما�سية �سنة .2014

كيف ترون من الآن ف�صاعدا دور و التزام
ليدك فـي جهة الدار البي�ضاء الكربى التي
تعرف منوا م�ستمرا ؟

مبتعاونيها الـ  ،3550تتمو�ضع ليدك ك�شريك ملتزم
بعزم جتاه اجلماعة .مقاولتنا �سبق لها �أن برهنت على
ذلك �سنة  ،2013من خالل جمهودها اال�ستثماري
غري الـم�سبوق ،و �أي�ضا من خالل تعبئة �أكرث قربا من
الـميدان ،مع احلر�ص على منح الـم�س�ؤولية للفرق
الـمحلية ،و �إمدادها بالإمكانيات لال�ستجابة حلاجيات
الـمنتخبني و ال�سلطات و اجلمعيات التي لي�ست فقط
تقنية �أو بيئية ،بل �أي�ضا جمتمعية ...الكثري من
الـموا�ضيع التي ،عالوة على كون ليدك لها التزامات
تعاقدية ب�ش�أنها ،فال�شركة تود �أي�ضا تطوير �أولوياتها
فـي جمال �أعمال الـمواطنة.
�سنة � ،2014سترت�سخ هذه ال�شراكة �أكرث من خالل
زيادة فـي جمهود اال�ستثمار و تعبئة الفرق لفائدة
برنامج الأعمال الأولوية للقرب الـمنجز مع اجلماعة
بتحفـيز م�ؤكد من �صاحب اجلاللة الـملك حممد ال�ساد�س،
فـي �إطار م�سعى جمتمعي و اجتماعي� .إنها �سنة رائعة
�سنبنيها معا.
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�سنة
ب�إيجاز

اال�ستثمارات
�سنة � ،2013أكدت ليدك الدينامية القوية
ال�ستثماراتها التي بلغت رقما قيا�سيا جديدا قدره
 2,2مليار درهم� ،أي ارتفاع ب�أكرث من  36%مقارنة مع
�سنة  .2012و ت�شمل هذه اال�ستثمارات تو�سيع �شبكات
الـمهن الأربع و كذلك الـم�شاريع الكربى لـمحاربة
التلوث .و قد مت تخ�صي�ص حوايل  60%منها لـمهنة
التطهري ال�سائل.
منذ �سنة  ،1997مت ا�ستثمار حوايل  15مليار درهم
لـمواكبة تنمية الدار البي�ضاء الكربى.
ا�سرتاتيجية اال�ستثمار تهدف �إىل تطوير جودة
اخلدمات بالن�سبة للـمهن الأربع ،الـماء ،التطهري
ال�سائل ،الكهرباء و الإنارة العمومية ،و ذلك وفقا ل�ستة
حماور :
•> تو�سيع ال�شبكات لـمواكبة التعمري،
•> ت�أمني توزيع الـماء ال�شروب و الكهرباء،
•> ا�ستدامة الـممتلكات الـمتواجدة،
•> �إجناز م�شاريع مهيكلة لـمحاربة الفـي�ضانات،
•> مواكبة الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية،
•> حماربة تلوث ال�شواطئ و الأو�ساط الـم�ستقبلة.
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تعرف الدار البي�ضاء الكربى منوا �سريعا لتعمريها
يتطلب حاجيات متزايدة فـي اال�ستثمار.
بالفعل ،فالربامج احلالية للتدبري الـمفو�ض و�ضعت
على �أ�سا�س فر�ضية وترية منو تعادل  200هكتار/
�سنة ،مقابل  300هكتار�/سنة الـم�سجلة ميدانيا.
يتوقع �أن تت�ضاعف هذه الوترية بثالث مرات خالل
الع�شرين �سنة الـمقبلة .وتقدر درا�سة تقنية و مالية
�أجنزتها ليدك احلاجة الإجمالية فـي اال�ستثمار
بالن�سبة لل�سنوات الـ  15الـمقبلة �إىل  30مليار درهم
خارج ال�ضرائب.
من جهة �أخرى ،وا�صلت الـمقاولة �إجناز الـم�شاريع
الكربى لـمحاربة التلوث الهادفة �إىل حماية الأو�ساط
الـم�ستقبلة من مقذوفات الـمياه العادمة و رفع ن�سبة
�إزالة التلوث بالـمدينة �إىل : 100%
•> حمطة ت�صفـية الـمياه العادمة لـمديونة ،التي مت
تد�شينها فـي �شهر �أبريل،
•> من�ش�آت حتويل الـمياه العادمة بدار بوعزة ،التي مت
�إنها�ؤها فـي �شتنرب،
•> م�شروع نظام حماربة تلوث ال�ساحل ال�شرقي
للدار البي�ضاء ،و الذي يتوقع ت�شغيله فـي دجنرب .2014

الـماء ال�شروب
كثفت ليدك تعبئتها �سنة  2013لتوطيد فعالية
ال�شبكة.
الـمردودية بلغت ن�سبة  76%بارتفاع بنقطة مقارنة مع
�سنة � ،2012أي اقت�صاد بحوايل  3,4مليون مرت مكعب
من الـماء ال�شروب.
تزودت الـمقاولة �أي�ضا مبعدات �أكرث فعالية فـي
الت�شخي�ص و القيادة ،و خا�صة� ،أجهزة ك�شف �سمعية
مثبتة فـي ال�شبكات الأكرث «ح�سا�سية» ،التق�سيم الدائم
لـمجموع ال�شبكة ،نظام معلوماتي للتتبع اجلغرافـي
الذي ميكن بالن�سبة لـمنطقة معينة  ،من تخزين
جميع الـمعلومات الـمائية و القيا�س الـمنتظم للنجاعة
التقنية و االقت�صادية للتجديدات الـمنجزة.
هكذا ،مت �سنة  2013اكت�شاف و �إ�صالح �أكرث من
 20 000ت�سرب مع متو�سط �آجال تقل�ص من � 4أيام
�إىل  1,5يوم خالل الـ � 12شهرا الأخرية.
من جهة �أخرى� ،أجنزت حوايل  76 000حتليلة
ميكروبيولوجية و فـيزيوكيميائية لـمراقبة جودة
الـماء الـموزع� ،أي مرتني �أكرث من العدد الذي يتطلبه
الـمعيار الـمعمول به.

التطهري ال�سائل
احلدث البارز خالل �سنة  2013بالن�سبة �إىل ليدك
هو بالت�أكيد التد�شني فـي � 3أبريل  2013لـمحطة
ت�صفـية الـمياه العادمة لـمديونة من طرف جاللة
الـملك حممد ال�ساد�س بح�ضور رئي�س اجلمهورية
الفرن�سية فران�سوا هوالند .هذه الـمحطة التي تطلبت
ا�ستثمارا قدره  140مليون درهم ،هي �سابقة بيئية.
باعتبار �أن التكنولوجيا التي ت�ستعملها الـمحطة متكن
من �إعادة ا�ستعمال الـمياه العادمة الـم�صفاة فـي
ال�سقي الزراعي.
و بالن�سبة لأ�شغال التطهري ال�سائل للـمنطقة ال�ساحلية
الغربية بدار بوعزة ،فقد انتهت فـي �شتنرب .2013
و هي متكن من التحويل نحو الدار البي�ضاء للـمياه
العادمة لدار بوعزة ،و للجهة ال�شمالية للـمدينة
اجلديدة الرحمة و لـ  30دوارا التي تتواجد على طول
طريق �أزمور.
الور�ش الكبري لنظام حماربة تلوث ال�ساحل ال�شرقي
للدار البي�ضاء ،و الذي ميثل �أكرب ا�ستثمار للتدبري
الـمفو�ض بقيمة  1,5مليار درهم� ،شهدت �أي�ضا �أ�شغاله
تقدما فـي الإجناز .و يتوقع ت�شغيله فـي دجنرب 2014
و �سيمكن من رفع ن�سبة �إزالة التلوث بالدار البي�ضاء
�إىل .100%
من جهة �أخرى ،و من �أجل �ضمان اجلريان اجليد
للـمياه العادمة و احلد من خماطر تدفقات الـمياه
الـمطرية ،قامت ليدك �سنة  2013بالعديد من
عمليات التنظيف الوقائي ل�شبكة التطهري ال�سائل .كما
قامت ب�إعادة ت�أهيل ال�شبكة و تقويتها ،خا�صة على
م�ستوى �شارع القد�س ،و درب الفقراء و حي الداخلة.
و �أخريا ،تقوم ليدك مبراقبة منتظمة لـمقذوفات
الـم�صانع و جلودة مياه اال�ستحمام� .سنة ،2013
�أجنزت الـمقاولة �أكرث من  2 618ا�ستطالع حول
النفايات ال�صناعية و وقعت  114اتفاقية جديدة
لـمواكبة الزبناء الكبار .بالن�سبة لـمياه اال�ستحمام ،مت
حتليل  172عينة موزعة على � 10شواطئ.

الإنارة العمومية
الكهرباء
ارتفع منو �شبكة الكهرباء �سنة  2013بفعل �إجناز
العديد من الـم�شاريع احل�ضرية الكربى مثل :
كازانري�شور� ،أنفا بال�ص �أو �أي�ضا ميدبارك الذي هو
فـي طور الإجناز.
مت القيام بالعديد من الأعمال للرفع من الفعالية
الق�صوى لل�شبكة التي بلغت مردوديتها .93,2%
من بني هذه الأعمال ،نذكر موا�صلة الربنامج متعدد
ال�سنوات لتغيري اجلهد من  5,5كيلوفولط (� )Kvإىل
 20كيلوفولط ( )Kvو الذي هم  250مركزا للتوزيع
العمومي و  83مركزا للزبناء ذات اجلهد الـمتو�سط،
تق�سيم ال�شبكة الذي ميكن من ا�ستهداف الـمناطق
ذات مردودية �ضعيفة و االنتقال بالـمحمدية من
 22كيلوفولط (� )Kvإىل  20كيلوفولط ( )Kvبالن�سبة
لـ  85مركزا للتوزيع العمومي و مركزا للزبناء.
من جانب �آخر ،عززت ليدك �أعمالها بهدف ت�أمني
ال�شبكة عرب برنامج طموح من الإ�ستثمارات و ال�صيانة
مبراكز التحويل.
كما �شرعت فـي تركيب خاليا �سدودة فـي  150مركزا
للتوزيع العمومي من �أجل الوقاية من الأعطاب فـي
حالة الفـي�ضانات.
من جهة �أخرى ،تقل�ص عدد احلوادث فـي ال�شبكة
الأولية بن�سبة  17,2%مقارنة مع �سنة  .2012و قد
بلغ فـي متم ال�سنة  412حادثا� ،ضمنها  98ناجتة عن
اقتالعات الأ�سالك.
�أخريا ،توا�صل ليدك تفعيل م�شروع القيادة عن بعد
التي متكن من التدبري عن بعد للـمن�ش�آت الكهربائية.
مت �سنة  2013ربط مركز التحويل عني حرودة
بالـمن�صة التقنية للـمكتب الـمركزي للقيادة و كذا
 15مركزا للتوزيع العمومي متحكم فـيها عن بعد.

�سنة  ،2013متيز ن�شاط الإنارة العمومية بتطورين
كبريين  :تو�سيع الـمجال الذي تتكلف به ليدك
و �إطالق برنامج الأعمال الأولوية ( )PAPللقرب.
بالفعل ،فبطلب من ال�سلطات� ،شرعت ليدك ابتداء
من � 1أبريل  2013فـي تدبري ن�شاط الإنارة العمومية
بالقطاعات الـمدارية للجماعة احل�ضرية
للدار البي�ضاء .هكذا ،ارتفعت ح�ضرية النقط ال�ضوئية
بن�سبة .18%
�أما برنامج الأعمال الأولوية ( )PAPللقرب ،فهو
ي�شمل برناجما طموحا فـي جمال الإنارة العمومية.
و يهدف �إىل الإجناز فـي �سنة واحدة للربنامج التوقعي
للتو�سيع و التجديد الـمتوقع فـي البداية للـ � 6سنوات
الـمقبلة� ،أي ا�ستثمار مرتقب يعادل  138مليون درهم
خارج ال�ضرائب �سنة .2014
من جهة �أخرى� ،سنة  ،2013وا�صلت ليدك �أعمالها
لتقوية ال�شبكة ،خا�صة بوا�سطة :
•> �سيا�سة �صيانة وقائية ،على اخل�صو�ص ب�إجراء
اختبارات ميكانيكية على  5400عمود،
•> جتديد  21,4كلـم و تو�سيع ال�شبكة بـ  10,7كلـم،
•> �إجناز خرائطية �إنارة الدار البي�ضاء و الـمحمدية،
و التي متكن من تقييم م�ستوى خدمة الإنارة
العمومية باالعتماد على م�ستوى الإ�ضاءة الذي
يقا�س بوا�سطة ك�شوفات ميدانية تنجز بالليل،
•> تركيب منظومات النجاعة الطاقية  :اقتناء معدات
ذات مردودية طاقية عالية ،و�ضع  12موازنا للجهد
تهدف �إىل تقلي�ص اال�ستهالك بـ  30%بعد منت�صف
الليل و م�صابيح اقت�صادية جديدة بقوة  36واط
بدل م�صابيح بقوة  150واط.
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�سنة
ب�إيجاز
خدمات الزبناء
و�ضعت ليدك فـي بداية �شهر �أبريل 10 ،التزامات
ملـمو�سة و قابلة للقيا�س ،ت�ستجيب النتظارات الزبناء
العموم التي مت ا�ستخال�صها انطالقا من منظومة
ا�ستماع �شامل �أجنزت م�سبقا .فـي متم دجنرب ،2013
بلغ متو�سط ن�سبة احرتام هذه االلتزامات للخدمة
.96,7%
من جهة �أخرى ،مت القيام بالعديد من الأعمال
من �أجل تقوية النجاعة العملياتية للخدمات و
تفاعلية تدخالت الفرق ،خا�صة تنويع قنوات الأداء
للخوا�ص ،و تقوية منظومة اال�ستماع للزبناء مبنية
على ا�ستطالعات حول الر�ضى ،جتهيز الأعوان
الـمكلفـني بالتدخالت ال�صغرية بجيل جديد من
�أجهزة الـم�ساعد الرقمي ال�شخ�صي ( )PDAو حتيني
مرجع الـمقاولة للعناوين الـمتقا�سمة من �أجل حت�سني
تدخالت الفرق فـي الـميدان.

�إر�ضاء الزبنا

ء

فـي متم �سنة � ،2013سجلت ليدك ن�سب ر�ضى غري
م�سبوقة لدى زبنائها اخلوا�ص ،بلغت :
•>  80%جلودة اخلدمات فـيما يخ�ص الزبناء العموم،
•>  87%خلدمات الإ�صالح (جميع الـمهن جمتمعة)،
•>  97%خلدمة اال�ستقبال فـي الوكالة،
•>  86%خلدمة اال�شرتاك.

جائزة

« » Top Performer RSE

للـمرة الثانية على التوايل ،مت ت�صنيف ليدك بني
الـمت�ألقني فـي جمال الـم�س�ؤولية الـمجتمعية للـمقاولة
« »Top Performers RSEمن طرف وكالة فـيجيو
الـمغرب ( ،)Vigeoعن �أعمالها فـي جمال عدم
التمييز و الـم�ساواة الـمهنية باخل�صو�ص.
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الـموارد الب�شرية
وا�صلت ليدك �سيا�ستها للت�شغيل و التكوين بتوظيف

حوايل  140متعاونا جديدا و تنظيم �أكرث من 72 000
�ساعة تكوين �ضمنها  50%ي�شرف عليها مكونون

داخليون لال�ستفادة من اخلربات الذاتية للـمقاولة.
لتطوير قابلية الت�شغيل لدى الـمتعاونني و �إعداد
البدالء� ،أقيمت جل�سات منتظمة للأطر مع الـمديريات
بهدف حتيني برنامج �إعداد البدالء للـمهام احل�سا�سة
و و�ضع برامج للتطور الفردي.
فـي هذا الإطار ،مت زيادة الت�شجيع على احلركية
غي ما ال يقل عن  186متعاونا
الداخلية و قد رَّ
من�صبهم مبتم � ،2013ضمنهم � 20إطارا.
من جهة �أخرى ،وا�صلت ليدك ت�شجيع التنوع
و الـم�ساواة فـي الفر�ص مع ت�شغيل �أ�شخا�ص من
ذوي االحتياجات اخلا�صة و �إدماج ال�شباب (30%
من التوظيفات الـمنجزة �سنة  )2013و فتح الـمهن
«الرجالية» �أمام الن�ساء.

نظام الت�سيري
�سنة  ،2013تطور نظام ت�سيري ليدك �إىل نظام مندمج
للجودة ،ال�صحة و ال�سالمة فـي ال�شغل (،)QSST
و الذي يرتكز على �إ�شهادات ،ISO 9001
 ،OHSAS 18001و كذا معيار .NM 00.5.801 - 2009
هذا النظام الـمندمج ي�شمل جميع �أن�شطة الـمقاولة و
من�ش�آتها.
�سنة  ،2013ح�صلت ليدك بنجاح على �إ�شهاد لنظامها
للت�سيري الـمندمج ( ،)SMIاجلودة ،ال�صحة
و ال�سالمة فـي ال�شغل ( ،)QSSTو ذلك ح�سب معياري
 ISO 9001و  ،OHSAS 18001من طرف م�ؤ�س�ستي
الـمعهد الـمغربي للتقيي�س ( )IMANORو �آفاق �أفنور
الدولية (.)AFAQ AFNOR International
كما مت �سنة  2013جتديد �إ�شهادين �آخرين :
•> اعتماد الـمركز التقني للـمقاي�سة عن �أن�شطته
لـمعايرة عدادات الـماء و الكهرباء وفقا لـمعيار
،ISO 17 025
•> �إ�شهاد  ISO 27 001لنظام تدبري �سالمة
الـمعلومات (.)SMSI

�سيرنجي

2020

م�شروع الـمقاولة �سيرنجي  2020الذي بني �سنة
 2012على �أ�سا�س �إن�صات جلميع الأطراف الـمعنية،
يتمحور حول ثالثة توجهات ا�سرتاتيجية رئي�سية و على
قاعدة م�شرتكة :
•> �أن نكون فـي الإ�صغاء جلميع زبنائنا و فـي خدمتهم،
•> �أن نكون ال�شريك اليومي للجماعات و ال�سكان
و ممثليهم،
•> �أن نكون باحرتافـيتنا الـمرجع الـم�ستدام لـمقاوالت
اخلدمات العمومية ،و ذلك ،باالرتكاز على فريق
معب�أ ،فخور مبهنه و يت�أقلـم مع بيئته.
و تنبثق عن هذه التوجهات �ستة رهانات �أ�سا�سية :
•> الزبون،
•> الـموارد الب�شرية،
•> �سمعة و ثقافة الـمقاولة،
•> الـم�س�ؤولية الـمجتمعية للـمقاولة،
•> عقد التدبري الـمفو�ض،
•> االمتياز العملياتي.
بناء على هاته التوجهات و الرهانات ،مت �سنة 2013
حتديد  32م�شروعا ا�سرتاتيجيا يتم تفعيلها من طرف
متعاوين الـمقاولة بتتبع من طرف جلنة الـمديرية
العامة فـي �إطار جلنة خم�ص�صة.

ال�صحة و ال�سالمة
نظام الـمعلومات

 15مليار درهم

�أكد نظام الـمعلومات لدى ليدك �سنة  2013م�ساهمته
القوية فـي حت�سني اخلدمات للزبناء و الفعالية
العملياتية للـمقاولة ،خا�صة عرب ت�صميم تطبيقات
متكن من عقلنة التدخالت الـميدانية ،و تطوير و�سائل
تتبع الفعالية الق�صوى و اعتماد برنامج �أعمال لت�أمني
الـمن�ش�آت.

هو الـمبلغ الذي مت ا�ستثماره منذ �سنة  1997لـمواكبة
منو الدار البي�ضاء الكربى و حت�سني جودة اخلدمة
للزبناء.

للتذكري ،ليدك هي ثاين �أكرب مقاولة مغربية حت�صل
على �إ�شهاد  ISO 27001عن نظامها لتدبري �سالمة
الـمعلومة.

التوا�صل مع الأطراف الـمعنية
لـمواكبة �إطالق التزامات اخلدمة الع�شرة لفائدة
زبنائها العموم ،نظمت ليدك حملتني توا�صليتني
كبريتني عرب منظومة �إعالمية مهمة .كما نظمت
الـمقاولة خالل ف�صل ال�صيف حملة حت�سي�سية للتحكم
فـي ا�ستهالكات الـماء و الكهرباء بوا�سطة ا�ستعمال
معقلن للـموارد.
من جانب �آخر ،مت خالل �سنة  2013القيام ب�أعمال
للقرب مع ال�سلطات ،و الـمنتخبني و اجلمعيات
الـمحلية ،و خا�صة عر�ض م�شروع الـمقاولة �سيرنجي
 2020و تقدمي التزامات اخلدمة الع�شرة للعموم
و �إجراء حوايل  100زيارة ميدانية و زيارات للأورا�ش
الكربى مثل ور�ش م�شروع حماربة تلوث ال�ساحل
ال�شرقي للدار البي�ضاء الكربى.
فـي �سنة  ،2013وطدت ليدك عالقتها مع و�سائل
الإعالم و تواجدها فـي الإنرتنت و فـي �شبكات
التوا�صل الإجتماعي من �أجل �إطالع اجلمهور على
�إجنازاتها و رهاناتها و عر�ض حمالتها التوا�صلية.
التوا�صل الداخلي واكب �أي�ضا ن�شر م�شروع الـمقاولة
�سيرنجي  2020طيلة ال�سنة ،و ذلك بالإعالم
بتوجهاته ،و رهاناته و م�شاريعه اال�سرتاتيجية.

الأورا�ش
حتر�ص ليدك على �أورا�شها ب�شكل م�ستمر ا�ستجابة
لـمعايري اجلودة و ال�سالمة و البيئة ( )QSEالدولية
و من �أجل :
•> �ضمان ال�صحة و ال�سالمة جلميع الـمتدخلني فـي
الأورا�ش،
•> ت�أمني ا�ستدامة الـمن�ش�آت الـمنجزة و �إ�ضفاء القيمة
على ممتلكات الـمدينة،
•> عقلنة التكاليف و الآجال،
•> احلد من الت�أثري البيئي للأورا�ش.
فـي �سنة  ،2013زادت الـمقاولة من تعبئتها لفائدة
الـمقاوالت الـمناولة للوقاية من حوادث الأغيار.
و قامت بزيارة حوايل  6 900ور�شا و نظمت العديد
من احل�ص�ص للتح�سي�س و التكوين فـي جمال ال�سالمة.
و على الـم�ستوى الداخلي �أي�ضا ،مت تكثيف �أعمال
التح�سي�س ،التكوين و التوا�صل.
و قد نظمت �سنة  2013حوايل � 20 000ساعة تكوين
حول موا�ضيع الـمخاطر الكربى و �أطلقت حملة
توا�صلية فـي �شتنرب حتت �شعار «معا ،من �أجل 0
حادثة مميتة !» ،و ذلك لتح�سي�س الـمتعاونني و الأغيار
على القواعد الأولية لل�سالمة.
44 300

هو عدد الـم�ساكن التي مت ربطها �أو يجري ربطها
بالـمنزل ب�شبكات الـماء و التطهري ال�سائل من طرف
ليدك منذ �إنطالقة م�شروع �إمناء  -الـمبادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية ،با�ستثمار �إجمايل قدره  734,4مليون
درهم.

ال�صحة و ال�سالمة فـي ال�شغل فـي قلب �أولويات ليدك.
و قد تقل�ص عدد حوادث ال�شغل بن�سبة  95%بني �سنة
 1998و � .2013سنة  ،2013انخف�ضت بـ  45%ن�سبة
حوادث ال�شغل الـم�صرح بها ،بتوقف عن العمل مقارنة
مع �سنة  .2012و مبتم �شهر دجنرب ،بلغت ن�سبة الرتدد
( )TFو ن�سبة اخلطورة ( )TGعلى التوايل 0,72
مقابل � 1,45سنة  2012و  0,04بدون تطور مقارنة
مع �سنة  .2012م�سعى ال�صحة و ال�سالمة فـي ال�شغل
مت الإعرتاف به من طرف م�ؤ�س�ستي الـمعهد الـمغربي
للتقيي�س ( )IMANORو �آفاق �أفنور الدولية .على �إثر
افتحا�ص �أجنز فـي دجنرب  ،2013جدد الـمفتح�صون
�إ�شهادي الت�صديق �( ISO 9001إ�صدار  )2008و
�( OHSAS 18 001إ�صدار  ،)2007و ذلك فـي �إطار
نظام الت�سيري الـمندمج لل�شركة  :اجلودة و ال�صحة
و ال�سالمة فـي ال�شغل (.)QSST

التجديد
منذ بداية �أن�شطتها و ليدك ت�شجع روح التجديد .على
�سبيل الـمثال ،ففـي كل ثالثة �أ�شهر ،تنظم الـمقاولة
جوائز امتياز التي متيز الـمتعاونني وفقا لـمعايري
مثل التجديد ،روح الـمبادرة ،الفعالية الق�صوى.
�سنة  ،2013و للـم�ضي قدما� ،أحدثت ليدك مديرية
التجديد و التن�سيق مهمتها ن�شر م�سعى للتجديد
الت�شاركي على �أ�سا�س مرجع �أع َّده خرباء .هذا
الـم�سعى الذي يهم جمموع �أن�شطة الـمقاولة ،ي�صبو
�إىل �أهداف كثرية :
•> ت�شجيع روح التجديد داخل الـمقاولة من خالل
�إح�صاء و �إ�ضفاء القيمة على الـمبادرات الداخلية،
•> النهو�ض بالتجديدات الـمطورة،
•> مواكبة الـم�شاريع و �ضمان تفعيلها الـملـمو�س.
3 500

هو عدد الـمتعاونني الذين جمعتهم ليدك ،فـي �إطار غري
م�سبوق ،من �أجل الـملتقى الذي �شكل نقطة انطالقة
م�شروع �سيرنجي  .2020هذا احلدث التاريخي مكن
متعاوين ليدك من االلتقاء فـي جو حميمي لالحتفال
بانطالقة م�شروع الـمقاولة و تعزيز
ô`` jô``≤` `à`dG
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الأحداث البارزة
يناير

•>  30يناير � :إطالق عملية كربى الختبار الأعمدة.
من يناير �إىل مار�س  ،2013متت مراقبة 5 400
عمود �إنارة فـي جمموع جمال التدبري الـمفو�ض و مت
تغيري الأعمدة الـمعر�ضة لل�سقوط.

فرباير

•>  1فرباير  :تنظيم الـملتقى الداخلي من �أجل �إطالق
م�شروع الـمقاولة �سيرنجي  .2020احلدث جمع
متعاوين ليدك الـ .3500

•>  13فرباير  :انعقاد اجتماع جلنة تتبع عقد التدبري
الـمفو�ض.
•>  20فرباير  :انعقاد جمل�س الإدارة لإقفال
احل�سابات ال�سنوية .انعقاد هذا الـمجل�س كان
م�سبوقا باجتماع جلنة االفتحا�ص و جلنة
الأخالقيات و التنمية الـم�ستدامة.
•>  20فرباير  :االحتفال باليوم الوطني لل�سالمة
الطرقية مع تنظيم لقاء درا�سي حول مو�ضوع :
«معا ،العتماد �سياقة وقائية».

ô`` jô``≤` `à`dG
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مار�س

•>  7مار�س  :انعقاد اجتماع جلنة تتبع التدبري
الـمفو�ض حول الـمخططات الـمديرية للـماء،
التطهري ال�سائل و الكهرباء ،و تو�سيع جمال
الكهرباء ،و حول تدبري الإنارة العمومية فـي
مناطق اجلماعة احل�ضرية للدار البي�ضاء.
•>  11مار�س  :تنظيم اللقاء ال�سنوي الثاين مع
الفـيدرالية الوطنية للـمنع�شني العقاريني (.)FNPI
•>  14مار�س  :انعقاد اجتماع جلنة تتبع عقد التدبري
الـمفو�ض.
•>  22مار�س  :االحتفال باليوم العالـمي للـماء من
خالل تنظيم «قافلة الـماء» ل�شرح دورة الـماء
(نظمت زيارة لأهم الـمواقع لفائدة �شبكة دار
البيئة).

�أبريل

•> � 3أبريل  :افتتاح حمطة ت�صفـية الـمياه العادمة
لـمديونة من طرف جاللة الـملك حممد ال�ساد�س،
بح�ضور فران�سوا هوالند ،رئي�س اجلمهورية
الفرن�سية.

ماي

•> � 5أبريل � :إطالق التزامات اخلدمة الـ  10لدى
الزبناء العموم ،بوا�سطة حملة توا�صل وا�سعة
النطاق.

•> ن�شر و تعليق فـي وكاالت ليدك و على الـموقع
 ،www.lydec.maلأول ن�شرة �إخبارية للـموجز
ن�صف ال�سنوي حول جودة الـماء الـموزع فـي
الدار البي�ضاء الكربى ،فـي �إطار تفعيل التزامات
اخلدمة الع�شرة.
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•>  16ماي � :إ�سدال ال�ستار على م�سابقة ور�شات
 Ergapolisالتي دعمتها ليدك ،و الـمفتوحة فـي
وجه طلبة الـمدار�س الكربى الـمغربية و الفرن�سية
و الهادفة �إىل اقرتاح حلول �إعادة الت�أهيل الـم�ستدام
لـمجازر بالدار البي�ضاء.

•> � 8أبريل  :الت�سليم فـي باري�س ،جلائزة �سويز
البيئة لـمبادرة االبتكار ( )T2iمن �أجل التطبيق
الـمعلوماتي  AnalyseGéoالذي طورته ليدك.

•> � 15أبريل  :انعقاد جلنة الرتقيات و الرواتب.
•> � 24أبريل  :انعقاد جلنة التوجيه التي ت�ضم �أطر
ليدك ،من �أجل تقا�سم التقييم الـمرحلي ل�سيرنجي

•>  3ماي  :انعقاد اجتماع جلنة تتبع عقد التدبري
الـمفو�ض.
•>  8ماي  :التوقيع مع ال�شركاء االجتماعيني على
بروتوكويل اتفاق  :الأول يرتبط مبهام عون ك�شف
العدادات و عون التح�صيل ،و الثاين يتعلق بتنظيم
وقت و ظروف عمل الـمتعاونني فـي وكاالت الزبناء،
على �إثر تفعيل التزامات اخلدمة الـ .10
•>  10و  11ماي  :التنظيم فـي مدينة اجلديدة للقاء
الإخباري ال�سنوي الـ  11لو�سائل الإعالم ،و الذي
قام بتن�شيطه مديرو ليدك و �ضم �أكرث من 30
�صحافـيا.

•> من � 2إىل  9يونيو  :الـم�شاركة فـي الدورة اخلام�سة
لـملتقى  Planèt’EREالـمنظم من طرف جمعية
مدر�سي علوم احلياة و الأر�ض (.)AESVT
•>  5يونيو  :االحتفال باليوم العالـمي للبيئة ،خا�صة
عرب تنظيم عر�ض م�سرحي بيداغوجي حول رهانات
البيئة ،و ذلك لفائدة تالميذ و �أبناء متعاوين ليدك.
•>  7يونيو  :انعقاد جمل�س �إدارة للرتخي�ص باللجوء
�إىل اقرتا�ض بنكي ،و تدار�س مقت�ضيات �إنهاء
�أن�شطة �شركة ليدك خدمات و اعتماد ن�سخة محُ َّينة
لـمدونة �أخالقيات الـمقاولة.
•> � 9إىل  14يونيو  :الـم�شاركة فـي الـم�ؤمتر العالـمي
ال�سابع للرتبية البيئية ( )WEECمبراك�ش ،فـي �إطار
�شراكة مع م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة.
•>  10يونيو  :التوقيع على اتفاقية بني ليدك و كازا
نري�شور من �أجل الربط ب�شبكة اجلهد الـمتو�سط
للتدبري الـمفو�ض مع حاجة �إىل اجلهد تقدر
بـ  16ميغافولط �أمبري (.)MVA
•>  13يونيو  :انعقاد اجلمعية العامة العادية
للـم�ساهمني للـم�صادقة على احل�سابات ال�سنوية.
•>  22يوينو � :إطالق الدورة الـ  11لربنامج «�شواطئ
نظيفة» فـي �شاطئ اللة مرمي بالدار البي�ضاء (�إىل
غاية  31غ�شت) ،ب�شراكة مع ال�سلطات الـمحلية،
الـمدينة و م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة.

.2020
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يوليوز

•>  15يوليوز � :إطالق احلملة ال�صيفـية الـموجهة
لعموم اجلمهور للتح�سي�س على التحكم فـي
ا�ستهالكات الـماء و الكهرباء.

�أكتوبر
•> � 1إىل � 4أكتوبر  :الـم�شاركة احليوية ل�شركة ليدك
فـي الـم�ؤمتر الرابع لـمنظمة الـمدن الـمتحدة
و احلكومات الـمحلية ( )CGLUالذي انعقد
بالرباط حول مو�ضوع «ت�صور الـمجتمع ،بناء
الدميقراطية».
•> � 14أكتوبر 19/دجنرب  :انعقاد �أكرث من 50
اجتماعا مع ال�سلطات الـمحلية و الـمقاطعات
لتحديد برنامج �أعمال �أولوية ( )PAPللقرب موجه
لال�ستجابة للرهانات التي عرب عنها جاللة الـملك
حول تطوير البنيات التحتية الأ�سا�سية ،و ذلك فـي
خطابه ال�سامي الـم�ؤرخ فـي � 11أكتوبر .2013

�شتنرب

•> � 5شتنرب  :انعقاد اجتماع جمل�س الإدارة
للإقفال ن�صف ال�سنوي للح�سابات� .سبق انعقاد
هذا الـمجل�س اجتماع جلنة االفتحا�ص و جلنة
الأخالقيات و التنمية الـم�ستدامة.
•>  25و � 26شتنرب  :انعقاد جلنة التوجيه التي ت�ضم
م�سريي ليدك حول مو�ضوع «العر�ضانية و روح
الفريق» ،كرافع مهم ل�سيرنجي .2020
•> � 30شتنرب  :التوقيع ،حتت رئا�سة جاللة الـملك
حممد ال�ساد�س ،على اتفاقية لإجناز ،ا�ستغالل
و تدبري من�ش�آت الربط ب�شبكة (خارج الـموقع)
الكهرباء الـمتعلق بالـمحطة ال�صناعية الـمندجمة
ميدبارك بالنوا�صر (حاجة متوقعة لـ  20ميغافولط
�أمبري على الـمدى الـمتو�سط و  40ميغافولط �أمبري
فـي نهاية الـمطاف).
•> �إنهاء م�شروع التطهري ال�سائل بدار بوعزة.

ô`` jô``≤` `à`dG
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•> � 25أكتوبر  :انعقاد اجتماع جلنة تتبع التدبري
الـمفو�ض.
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•>  26و � 27أكتوبر  :تنظيم عملية « التعبئة العامة»
للتطهري ال�سائل و �صيانة الإنارة العمومية بح�ضور
ممثلي ال�سلطة الـمفو�ضة ،الـمنتخبني و الفاعلني
اجلمعويني و �أع�ضاء من الـمديرية العامة ل�شركة
ليدك.
هكذا ،خ�ضعت  5 000مرت طويل للتنظيف الـمائي
و متت �إنارة  14كلـم فـي ظرف � 48ساعة ،و ذلك
بف�ضل تعبئة كربى للو�سائل الب�شرية و الآلية بالليل
و النهار.

•> � 30أكتوبر  :توقيع ال�سلطة الـمفو�ضة و النظام
اجلماعي لـمنح رواتب التقاعد ( )RCARو ليدك،
على بروتوكول اتفاق يتعلق بتمويل ال�شطر الـم�ؤجل
من تكلفة التحويل نحو النظام اجلماعي لـمنح
رواتب التقاعد للـم�ستخدمني النظاميني فـي جمال
اخلدمات العمومية التي تقوم ليدك بتدبريها.

•>  2نونرب  :تنظيم زيارة لور�ش م�شروع �إزالة تلوث
ال�ساحل ال�شرقي و خا�صة لـمحطة الـمعاجلة القبلية
للـمياه العادمة ب�سيدي الربنو�صي ،بح�ضور وايل
الدار البي�ضاء الكربى و رئي�س ال�سلطة الـمفو�ضة.
•>  15نونرب  :انعقاد اجتماع جمل�س الإدارة لإنهاء
تقرير الـمجل�س الـمتعلق مب�شروع �إ�صدار ال�سندات
باللجوء الـمحدود �إىل ليدك ،الـمتوقع فـي �إطار
ترحيل النظام الداخلي لتقاعد متعاوين ليدك،
و دعوة اجلمعية العامة للـم�ساهمني.
•>  16نونرب  :تنظيم حملة توا�صلية ثانية لزيادة
�إر�ساء التزامات اخلدمة الـ  10لدى الزبناء
العموم.
•>  22نونرب  :انعقاد ملتقى نظمته الكنفدرالية العامة
لـمقاوالت الـمغرب و الـمر�صد االجتماعي الدويل
ب�شراكة مع ليدك ،و الذي �ضم ر�ؤ�ساء مقاوالت،
�صناع القرار و �شركاء اجتماعيني حول مو�ضوع
«احلوار الإجتماعي و الو�ساطة  :دعامتان لتناف�سية
الـمقاولة».
•>  25نونرب � :إطالق حملة توا�صل داخلية «معا ،من
�أجل  0حادثة مميتة !» .مت تو�سيع هذه العملية �إىل
الـمقاوالت الـمناولة.

نونرب

•>  2 ،1و  3نونرب  :موا�صلة عمليات «التعبئة العامة»
التي انطلقت يومي  26و � 27أكتوبر من �أجل ت�سريع
ت�أهيل البنيات التحتية .و قد مت التنظيف الـمائي
لـ  2 980مرت طويل ،و التنظيف اليدوي
لـ  90من�ش�أة ،و �إعادة ت�شغيل  145نقطة �ضوئية،
و جتديد  98م�صباح و �إعادة �صباغة  64عمود
�إنارة ،و ذلك فـي ظرف � 72ساعة من التعبئة
الـمكثفة لفرق التطهري ال�سائل و الإنارة العمومية.
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دجنرب

•>  13دجنرب  :انعقاد جمل�س الإدارة للـم�صادقة على
ميزانية .2014
•>  19دجنرب  :انعقاد اجتماع للجنة تتبع عقد التدبري
الـمفو�ض للـم�صادقة على برنامج الأعمال الأولوية،
و حتيني الـم�ستحقات الثابتة و تعديل معامل ح�ساب
م�ساهمات الـمنع�شني العقاريني.
•>  20دجنرب  :انعقاد اجلمعية العامة العادية
للـم�ساهمني التي رخ�صت للـمقاولة �إ�صدار �سندات
باللجوء الـمحدود �إىل ليدك وفقا للـمقت�ضيات
الـمقدمة فـي تقرير الـمجل�س.
انعقاد جمل�س الإدارة لتحديد التدابري التقنية
لإ�صدار �سندات اقرتا�ض و حتديد �شروط تفوي�ض
ال�صالحيات للـمدير العام لتفعيل االقرتا�ض.
•>  20دجنرب  :على �إثر افتحا�ص لـم�ؤ�س�ستي الـمعهد
الـمغربي للتقيي�س ( )IMANORو �آفاق �أفنور
الدولية ،متت �إعادة �إ�شهاد الت�صديق ISO 9001
و جتديد �إ�شهاد  OHSAS 18001لنظام التدبري
الـمندمج للجودة و ال�صحة و ال�سالمة فـي ال�شغل،
و �إعادة �إ�شهاد  ISO 27001لنظام ت�سيري �سالمة
الـمعلومة و �إعادة �إ�شهاد  ISO 17025للـمركز
التقني للـمقاي�سة عن �أن�شطته لـمعايرة عدادات
الـماء و الكهرباء.
•>  24دجنرب  :تنظيم لقاء مع � 22شركة �أ�شغال حول
مو�ضوع « :نحو الـمثالية و االمتياز العملياتي».
•>  31دجنرب � :إ�صدار �سندات اقرتا�ض مببلغ 2 512
مليون درهم متتد على � 13سنة و اكتتاب �سندات
من طرف النظام اجلماعي لـمنح رواتب التقاعد
(.)RCAR
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الأرقام الأ�سا�سية

الـم�ساهمون
الـمتداول بالبور�صة
14,57%

الـم�ساهم
�سويز البيئة
فـيبار القاب�ضة ()CDG
الـملكية الوطنية للت�أمني
الـمتداول بالبور�صة
الـمجموع

الـمبلغ مباليني الدرهم
408,00
146,82
128,61
116,57
800

%
51,00
18,35
16,08
14,57
100

�سويز البيئة

الـملكية الوطنية للت�أمني

51,00%

16,08%

فـيبار القاب�ضة
18,35%

توزيع الـمتعاونني
�أعوان التنفـيذ
52%

الأطر
17%

الفئة
الأطر
�أعوان الت�أطري
�أعوان التنفـيذ
الـمجموع
�أعوان الت�أطري
31%
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العدد

608
1 109
1 863
3 580

%
17
31
52
100

اال�ستثمارات
(�ضمنها التحمالت غري الـمبا�شرة �أو الأتعاب ،خارج �ض.ق.م للـمفو�ض له ،مبا فـي ذلك �ض.ق.م ل�صندوق الأ�شغال)
مباليني الدرهم باحت�ساب الر�سوم

الكهرباء و الإنارة
العمومية

الـم�شرتك
1,73%

23,08%

الـمهنة
الكهرباء و الإنارة العمومية
الـماء
التطهري ال�سائل
الـم�شرتك
الـمجموع مباليني الدرهم

2013
507
342
1 310
38
2 197

%
23,08
15,56
59,63
1,73
100

* خارج م�ساهمات اال�ستثمار

الـماء

التطهري ال�سائل

15,56%

59,63%

مبيعات الـمواد و الأحجام
الكهرباء و الإنارة
العمومية

التطهري ال�سائل
6%

73%

الفئة

		

الكهرباء و الإنارة العمومية
الـماء
التطهري ال�سائل
الـمجموع

الـماء

21%

تطور الناجت ال�صافـي

احلجم*
GWh - Mm³
3 812
146
138,4

القيمة
مباليني الدرهم

%
73
21
6
100

3 957
1 130
339
5 426

* مبا فـي ذلك الـمجانيات

مباليني الدرهم

231,4

274,3

295,8

2011

2012

2013
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جلنة الـمديرية العامة
فـي  31دجنرب 2013

4
2

1

5
3

 .1جان  -با�سكال داريي
الـمدير العام
 .2جان  -نويل باردي
مدير عام م�ساعد،
مكلف بالعمليات
 .3عبد العايل هيثمي
مدير عام م�ساعد،
مكلف باال�سرتاتيجية
ô`` jô``≤` `à`dG
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�	.4إقبال التومي
مدير عام م�ساعد،
مكلف بوظائف الدعم
 .5نيكوال بارب
الـمدير التقني
 .6عبد اجلواد بنحدو
مكلف مبهمة لدى الـمدير العام

6

8

11
10

7

 .7رقية كودرار
مديرة الـموارد الب�شرية
 .8كاترين لوبول  -برو�ست
الكاتبة التنفـيذية
� .9سرييل م�ؤدن
الـمدير الإداري و الـمايل

9

 .10جوليان بونياتوف�سكي
مدير تدبري العقد
 .11عبد اهلل طالب
مدير التوا�صل
و التنمية الـم�ستدامة

19

ô`` jô``≤` `à`dG
…ƒ`` æ` `°ù`` dG

ال ـحـك ــامـة

احلكامة

حكامة ليدك ت�شمل فـي الوقت نف�سه احلكامة الداخلية ،الـمهيكلة حول
هيئات جمل�س �إدارتها ،و حكامة التدبري الـمفو�ض ،التي ترتبط بال�سلطات
(ال�سلطة الـمفو�ضة و �سلطة الو�صاية).
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ال ـحـك ــامـة
جمل�س الإدارة

ليدك هي �شركة م�ساهمة ذات جمل�س �إدارة تخ�ضع
للـمقت�ضيات القانونية و التنظيمية الـمعمول بها ،كما
تخ�ضع لـمقت�ضياتها النظامية .اختارت ال�شركة منذ
�سنة  2009الف�صل بني مهام رئي�س جمل�س الإدارة
و الـمدير العام.
يتكون جمل�س الإدارة من  10مت�صرفـني تعينهم
اجلمعية العامة العادية للـم�ساهمني .و هو يجتمع
على الأقل  3مرات فـي ال�سنة .يحدد جمل�س الإدارة
توجهات ن�شاط ليدك و يحر�ص على تفعيلها.
يتدار�س جمل�س الإدارة �أي�ضا الـميزانية
و اال�سرتاتيجية الـمالية و اال�ستثمارات و كذا
اال�سرتاتيجية العملياتية (الـمهن ،الـموارد الب�شرية،
الزبناء ،التنمية الـم�ستدامة .)...و ي�صادق على
النتائج ن�صف ال�سنوية و يقوم ب�إقفال احل�سابات
ال�سنوية.
حدد جمل�س الإدارة ميثاقا للـمت�صرف ي�شمل اخلطوط
التوجيهية التي يتعني على كل مت�صرف اعتمادها
لتمكينه من الـممار�سة التامة ل�صالحياته مع االمتثال
لقواعد اال�ستقاللية و الأخالقيات و النزاهة.
ت�شكيل جمل�س الإدارة فـي  31دجنرب 2013

الرئي�س

دومينيك ماجنان دوان�س
�سويز البيئة
نواب الرئي�س

عز الدين ج�سو�س

الـملكية الوطنية للت�أمني

�أمني بنحليمة

فـيبار القاب�ضة
�أع�ضاء

برينار كريكاجنري
�سويز البيئة

ر�شيد لعزيري

فـيبار القاب�ضة

دوين نيمون

�سويز البيئة

�ستيفان كورديي
�سويز البيئة

زهري بن�سعيد

الـملكية الوطنية للت�أمني

بيري � -إيف بوليكون
�سويز البيئة

ماري � -آجن دوبون
�سويز البيئة

ن�شاط الـمجل�س

�سنة  ،2013اجتمع جمل�س الإدارة  6مرات ،بن�سبة
م�شاركة معدلها � .79,5%أهم النقط التي مت
التطرق �إليها همت تتبع الرهانات الكربى لعقد

التدبري الـمفو�ض ،خا�صة ملف الـمعا�شات ،متويل
اال�ستثمارات ،الـمراجعات التعريفـية ،درا�سة �سيناريو
الإيقاف النهائي لأن�شطة فرع ليدك خدمات ،تبني
ن�سخة محُ َّينة لـمدونة �أخالقيات ال�شركة ،طلب
اقرتا�ض بنكي� ،إقفال احل�سابات ال�سنوية ،درا�سة
النتائج ن�صف ال�سنوية و الـم�صادقة على ميزانية
.2014
خالل ال�سنة الـمالية  ،2013تغريت ت�شكيلة جمل�س
الإدارة على النحو التايل :
•> على �إثر ا�ستقالة فابري�س رو�سينيول ،عني الـمجل�س
فـي  21فرباير  2013بيري � -إيف بوليكون ب�صفته
مت�صرفا باقرتاح من �سويز البيئة� .صادقت
اجلمعية العامة العادية على هذا التعيني فـي
 13يونيو .2013
•> على �إثر ا�ستقالة جان بيري �إيرمونو من مهامه
كمت�صرف ،عني الـمجل�س فـي  6يونيو  ،2013ماري
�آجن دوبون كمت�صرفة بال�شركة ،باقرتاح من �سويز
البيئة.

اللجان الدائمة للـمجل�س

ي�ستند جمل�س �إدارة ليدك على ثالث جلان ا�ست�شارية
دائمة  :جلنة االفتحا�ص ,جلنة الأخالقيات
و التنمية الـم�ستدامة ،جلنة الرتقيات و الرواتب .هذه
اللجان التي تعمل حتت م�س�ؤولية جمل�س الإدارة ،لها
دور ا�ست�شاري و ال تتوفر على �سلطة القرار .مهمتها
م�ساعدة جمل�س الإدارة عرب �إجراء درا�سة معمقة
لبع�ض الأ�شغال .و تعر�ض عليه اخلال�صات على �شكل
تقارير� ،آراء ،اقرتاحات ،معلومات �أو تو�صيات.

جلنة االفتحا�ص

جلنة االفتحا�ص ت�ساعد جمل�س الإدارة فـي احلر�ص
على دقة و �صدق احل�سابات االجتماعية و الـموطدة
لـ»ليدك» ،و �أي�ضا على جودة الـمراقبة الداخلية و
على الـمعلومة الـ ٌم َ�س َّلمة للـم�ساهمني و للأ�سواق .و
تقوم جلنة االفتحا�ص ،على الأقل مرة فـي ال�سنة،
باال�ستماع على اخل�صو�ص لـمنتدبي احل�سابات و مدير
االفتحا�ص الداخلي بال�شركة ،فـي غياب �أي ع�ضو من
الإدارة العامة.
ت�شكيل فـي  31دجنرب 2013

الرئي�س

بيري � -إيف بوليكني
�سويز البيئة
الأع�ضاء

عز الدين ج�سو�س

الـملكية الوطنية للت�أمني

ر�شيد لعزيري

فـيبار القاب�ضة

دومينيك ماجنان دوان�س
�سويز البيئة

ن�شاط جلنة االفتحا�ص

�سنة  ،2013اجتمعت جلنة االفتحا�ص مرتني
مب�شاركة ما ن�سبته  .75%و ناق�شت على اخل�صو�ص
الـموا�ضيع التالية  :الأحداث البارزة للـمحيط و
رهانات عقد التدبري الـمفو�ض ،خرائطية الـمخاطر
الكربى لل�شركة و خمططات الأعمال الـمرتبطة بها،
خمطط االفتحا�ص الداخلي لل�سنة الـمالية ،خال�صات
الإفتحا�صات الأكرث �أهمية ،درا�سة لـمكانة الـمراقبة
الداخلية فـي ليدك ،درا�سة و �إقفال ح�سابات 2012
و احل�سابات الن�صف �سنوية بر�سم .2013
ح�ضر منتدبو احل�سابات جميع اجلل�سات.
خالل ال�سنة الـمالية  ،2013تغريت ت�شكيلة اللجنة
على ال�شكل التايل :
•> تعوي�ضا لفابري�س رو�سينيول الذي ا�ستقال من
مهمته كمت�صرف ،مت تعيني بيري �إيف  -بوليكني
ع�ضوا فـي جلنة االفتحا�ص من طرف جمل�س
الإدارة فـي � 5شتنرب  2013و رئي�سا لهذه اللجنة
التي ا�ستقال من رئا�ستها ال�سيد دومينيك ماجنان
دوان�س.

جلنة الرتقيات و الرواتب

تتكلف جلنة الرتقيات و الرواتب على اخل�صو�ص
بدرا�سة �أمور ترقيات و رواتب م�سريي ليدك .تتم
ا�ست�شارتها حول النظام الإجمايل للرواتب بالـمقاولة،
و تطوراته ،و �سيا�ستها فـي تدبري الأطر العليا و حول
خمطط �إعداد البدالء للـمنا�صب الأ�سا�سية فـي
الـمقاولة.
ت�شكيل فـي  31دجنرب 2013

الرئي�س

عز الدين ج�سو�س

الـملكية الوطنية للت�أمني
الأع�ضاء

�أمني بنحليمة

فـيبار القاب�ضة

دوين نيمون

�سويز البيئة

ن�شاط جلنة الرتقيات و الرواتب

اجتمعت هذه اللجنة مرة واحدة �سنة  ،2013مب�شاركة
ما ن�سبته  .100%و تدار�ست باخل�صو�ص خمطط
الت�شغيل لفرتة  2017-2013ب�شركة ليدك ،و خمطط
احلركية و كذا خمطط �إعداد البدالء للـمنا�صب
الأ�سا�سية فـي الـمقاولة.

جلنة الأخالقيات و التنمية الـم�ستدامة

جلنة �أخالقيات ليدك مت �إن�شا�ؤها منذ انطالق التدبري
و�سعت مهامها لت�شمل
الـمفو�ض �سنة  .1998و قد َّ
التنمية الـم�ستدامة �سنة .2011
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حتر�ص اللجنة على احرتام القيم الفردية و اجلماعية
التي تبني عليها ليدك عملها ،و خ�صو�صا م�س�ؤولياتها
اخلا�صة فـي جمال حقوق الإن�سان ،البيئة و التنمية
الـم�ستدامة .و فـي هذا ال�سياق ،حتر�ص اللجنة على
تطبيق كل واحد من الـمتعاونني لل�سلوكيات التي
حددتها الـمقاولة .و حتر�ص فـي الأخري ،على هيكلة
و �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على خمطط �أعمال التنمية
الـم�ستدامة.
ت�شكيل فـي  31دجنرب 2013

الرئي�س

برينار كريكاجنري
�سويز البيئة
الأع�ضاء

زهري بن�سعيد

الـملكية الوطنية للت�أمني

�ستيفان كورديي
�سويز البيئة

خالد زيان

فـيبار القاب�ضة

ن�شاط جلنة الأخالقيات و التنمية الـم�ستدامة

لفائدة النظام اجلماعي لـمنح رواتب التقاعد
( ،)RCARالذي مت �أخذه بعني االعتبار فـي �إطار
ترحيل النظام الداخلي لتقاعد متعاوين ال�شركة.
كما �أعطت اجلمعية العامة ال�سلطات الـمن�صو�ص
عليها فـي الـمادة  294من القانون  17-95بتاريخ
 30غ�شت  ،1996لـمجل�س الإدارة لإ�صدار �سندات كما
هي مقدمة فـي تقرير رئي�س الـمجل�س.

الـمديرية العامة

يتمتع الـمدير العام ب�أو�سع ال�صالحيات للت�صرف فـي
جميع الظروف با�سم ال�شركة .و هو ميار�س �صالحياته
فـي حدود الـمو�ضوع االجتماعي لل�شركة مع مراعاة
ال�صالحيات التي مينحها القانون �صراحة للجمعيات
العامة للـم�ساهمني و لـمجل�س الإدارة ،و فـي حدود
ال�صالحيات الداخلية .للقيام مبهمته على نحو �أمثل،
تتم مرافقة الـمدير العام من طرف جلنة الـمديرية
العامة ( ،)CDGجهاز تنظريي و تقريري ،يقوم
بدرا�سة ال�سيا�سات الرئي�سية و القرارات الـمتعلقة
بال�سري العام لل�شركة .تتكون جلنة الـمديرية العامة
من � 10أع�ضاء �إىل جانب جان  -با�سكال داريي،
و جتتمع على الأقل مرة كل �شهر .ت�ضع ال�سيا�سات
فـي �إطار التوجهات اال�سرتاتيجية الـمحددة من
طرف جمل�س الإدارة .ت�شرف باخل�صو�ص على �إعداد
و تفعيل م�شروع الـمقاولة �سيرنجي  ،2020و كذا
الإجراءات العر�ضانية للـمقاولة الـمتعلقة بالت�سيري من
خالل �سيا�سة اجلودة ،و ال�سالمة و تدبري الـمخاطر.

فـي  ،2013اجتمعت هذه اللجنة مرتني ،بن�سبة
م�شاركة معدلها .62,5%ان�صبت �أ�شغالها خ�صو�صا
على درا�سة تقرير م�س�ؤول الأخالقيات ل�سنة ،2012
و تتبع ن�شر مرجع الأخالقيات و �أعمال الوقاية من
خماطر الأخالقيات ،و تتبع �أعمال التنمية الـم�ستدامة
التي انطلقت �سنة  ،2012و كذا تتبع �أعمال الـم�س�ؤولية
الـمجتمعية للـمقاولة التي مت تفعيلها فـي �إطار م�شروع
�سيرنجي .2020

الـمدير العام الـم�ساعد الـمكلف بالعمليات

اجلمعية العامة للـم�ساهمني

الـمدير العام الـم�ساعد الـمكلف باال�سرتاتيجية

جتتمع اجلمعية العامة للـم�ساهمني مرة فـي ال�سنة على
الأقل ،و ميكن جلميع الـم�ساهمني الـم�شاركة فـيها.
و تطلع اجلمعية العامة باخل�صو�ص على تقرير جمل�س
الإدارة و منتدبي احل�سابات .و تناق�شُ ،تق ِّوم �أو ت�صادق
على احل�سابات .تقرر اجلمعية العامة تعيني النتائج
و حتدد الربيحة .و ترخ�ص ب�إ�صدار �سندات الإقرتا�ض.

ن�شاط اجلمعية العامة العادية للـم�ساهمني

�سنة  ،2013انعقدت اجلمعية العامة العادية
للـم�ساهمني مرتني .فـي  13يونيو � ،2013صادقت
باخل�صو�ص على احل�سابات ال�سنوية و التقرير اخلا�ص
لـمنتدبي احل�سابات و قررت ب�ش�أن تخ�صي�ص النتائج.
كما قررت جتديد انتداب منتدبي ح�سابات ال�شركة
بالن�سبة لل�سنوات الـمالية  2014 ،2013و .2015
فـي  20دجنرب  ،2013رخ�صت اجلمعية العامة
للـم�ساهمني لل�شركة ب�إ�صدار �سندات عادية بالرجوع
الـمحدود �إىل ليدك فـي �إطار توظيف خا�ص �أجنز
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الـمدير العام

جان  -با�سكال داريي
جان  -نويل باردي

عبد العايل هيثمي

الـمدير العام الـم�ساعد الـمكلف بوظائف الدعم

�إقبال التومي

الـمدير التقني

نيكوال بارب

الـمكلف مبهمة لدى الـمدير العام

عبد اجلواد بنحدو

مديرة الـموارد الب�شرية

رقية كودرار

الكاتبة التنفـيذية

كاترين لوبول  -برو�ست

الـمدير الإداري و الـمايل

�سرييل م�ؤدن

مدير تدبري العقد

جوليان بونياتوف�سكي

مدير التوا�صل و التنمية الـم�ستدامة

عبد اهلل طالب

منظومة الأخالقيات

م�سعى �أخالقيات ال�شركة يتكفل به م�س�ؤول
الأخالقيات لدى ليدك الذي ي�شارك فـي حتديد
القواعد و الواجبات فـيما يخ�ص الأخالقيات الـمهنية
و يحر�ص على احرتامها فـي الـمقاولة .و هو يقدم
الـم�ساعدة و اال�ست�شارات لكل متعاون يت�ساءل فـي
مو�ضوع الأخالقيات ،و ي�ساهم فـي حتديد و ن�شر
ال�سلوكيات اجليدة .و يقوم م�س�ؤول الأخالقيات ب�إعداد
تقرير داخلي �سنوي موجه للجنة الأخالقيات و التنمية
الـم�ستدامة .كما يبعث بتقرير ن�صف �سنوي �إىل
جمل�س الأخالقيات للقيم الـمنقولة (.)CDVM
م�س�ؤول الأخالقيات بليدك يوجه خال�صاته مبا�شرة
�إىل الـمدير العام .التزامات ليدك فـي ما يخ�ص
الأخالقيات حمددة فـي وثائق مرجعية (ميثاق
الأخالقيات ،دليل «�سلوكيات الأخالقيات» ،دليل ح�سن
ال�سلوك) ،الذين مت ن�شرهما لدى جميع الـمتعاونني.

منظومة االفتحا�ص الداخلي و الـمراقبة
العامة

مديرية االفتحا�ص الداخلي و الـمراقبة العامة مكلفة
بافتحا�ص جميع �أن�شطة الـمقاولة من �أجل �إعطاء
الـمديرية العامة �ضمانا معقوال حول درجة التحكم
فـي الـمخاطر� .إحلاق هذه الـمديرية بالـمديرية العامة
ميكنها من القيام مبهامها بكل ا�ستقاللية
و مو�ضوعية .مديرية االفتحا�ص الداخلي و الـمراقبة
العامة حتر�ص ،لفائدة الـمديرية العامة و جمل�س
الإدارة ،على �أن تنجز العمليات مبطابقة تامة مع
القواعد الـمعمول بها و ب�أن الإجراءات العملياتية
تتالءم مع كل نوع من العمليات و مع خماطرها.
و حتر�ص على �أن تكون منظومات الـمراقبة الداخلية
مندجمة بنجاعة فـي ال�سريورات و �أن تكون مطبقة
ب�شكل مرتابط .لهذه الغاية ،تقوم مديرية االفتحا�ص
الداخلي و الـمراقبة العامة مبهام االفتحا�ص لتحديد
االختالالت التنظيمية الـمحتملة �أو الـمراقبة الداخلية
عرب �إمداد الـم�سريين بتحليالت ،و مالحظات
و تو�صيات حول �أن�شطتهم .يجتمع مدير االفتحا�ص
الداخلي و الـمراقبة العامة مرة فـي ال�سنة على الأقل
مع جلنة االفتحا�ص بدون ح�ضور �أع�ضاء الـمديرية
العامة ،و يعر�ض عليها خمطط االفتحا�ص الداخلي
للـم�صادقة عليه .مديرية االفتحا�ص الداخلي
و الـمراقبة العامة ال ت�شارك فـي �أي من الأن�شطة
العملياتية للـمقاولة ،مما ميكنها من �إجناز �أ�شغالها
ِب ُحرية ،بكل ا�ستقاللية و �إ�صدار �أحكام حيادية.
االفتحا�ص الداخلي بليدك هو وظيفة لها معايري
و ت�ستند �إىل �إطار مرجعي ي�شمل بالأ�سا�س :
•> ميثاق لالفتحا�ص الداخلي يخ�ضع لـمراجعة دورية
ل�ضمان مالءمته مع االنتداب احلقيقي لالفتحا�ص
الداخلي و لـموارده،
•> مدونة للأخالقيات تزود الـمفتح�صني الداخليني
بالـمبادئ و القيم التي ت�ؤطر ممار�ستهم الـمهنية،
•> مرجع الـمعايري الدولية لتوجيه الـمفتح�صني فـي
�إجناز مهمتهم و تدبري ن�شاطهم.

ال ـحـك ــامـة

ترتكز �سيا�سة ليدك لتدبري الـمخاطر على خرائطية
للأخطار الكربى و الأولوية يتم حتيينها كل �سنة
و عر�ضها على جلنة االفتحا�ص .يتم تتبع الـمخاطر
من طرف جلنة الـمديرية العامة� .سنة  ،2013همت
الـمخاطر الكربى التي تقوم بتتبعها جلنة االفتحا�ص
و الـمديرية العامة ،على اخل�صو�ص ،رهانات متويل
البنيات التحتية ،ملف معا�شات الـم�ستخدمني
النظاميني ،الرهانات فـي جمال الـموارد الب�شرية
و تتبع الـمردوديات و الديون.
مكنت الأعمال الـمتخذة و الـمتبعة �سنة 2013
و الـمرتبطة بكل من هذه الـمخاطر من زيادة التحكم
فـيها ،و �ستقود �سنة � 2014إىل تغيري تقديرها.
خرائطية الـمخاطر الأخالقية التي ي�شرف عليها
م�س�ؤول الأخالقيات ،يتم تتبعها من طرف جلنة
الأخالقيات و التنمية الـم�ستدامة.
م�س�ؤول البيئة بال�شركة ينجز من جهة �أخرى ،تقريرا
�سنويا حول تدبري الـمخاطر البيئية (الـمطابقة
و التحكم فـي ت�أثريات الـمن�ش�آت و الـمنتوجات).

مبراجعة �سريورتها «تدبري الأزمة» .هذه ال�سريورة
تقوم بجرد خمتلف �سيناريوهات الأزمة ،و الـم�صنفة
ح�سب درجة خطورتها ،و ا�ستعرا�ض الإجراءات التي
يتعني اتباعها لتدبريها .هكذا ،ميكن النظام من
ا�ستباق خمتلف احلوادث التي قد ت�ؤدي �إىل �أزمة،
و اتخاذ التدابري الـمالئمة منذ البداية.
�سنة  ،2013قامت الـمقاولة بتفعيل �أعمال تهدف �إىل :
•> احلفاظ على م�ستوى التعبئة بف�ضل ح�ص�ص
حت�سي�سية و عمليات وقائية لتنظيف �شبكات
التطهري،
•> تعزيز اال�ستيعاب التام لتعليمات اال�ستغالل
و تفعيل الو�سائل البديلة من �أجل �إعادة اخلدمة فـي
الـمناطق الـمعر�ضة للـمخاطر،
•> موا�صلة تركيب اخلاليا ال�سدودة فـي الـمراكز
الكهربائية حتت الأر�ضية الـمعر�ضة للفـي�ضان فـي
حالة رداءة �أحوال الطق�س،
•> التزود ب�آليات ت�سهل تتبع التدخالت الـميدانية،
خا�صة تطبيق .NavigGéo

منظومة الـمراقبة الداخلية

م�س�ؤول الو�ساطة بالـمقاولة  :و�سيط ليدك

منظومة تدبري الـمخاطر

تزودت ليدك مبنظومة مراقبة داخلية تهدف �إىل
�إعطاء الـمديرية العامة ال�ضمان الـمنطقي فـي ما
يتعلق بالتحكم فـي العمليات بالن�سبة للـمطابقة
مع القوانني و التنظيمات الـمعمول بها ،و موثوقية
الـمعلومات الـمحا�سبية و الـمالية ،و جناعة و عقلنة
ال�سريورات و العمليات .و ترتكز هذه الـمنظومة على
مرجع  Incomeالذي يحدد الإطار العام للـمخاطر
فـي ال�سريورات الأ�سا�سية للـمقاولة ،و ترتكز على
منوذج « »COSOالذي �أن�ش�أته
»Committee of Sponsoring Organizations
« ،of the Treadway Commissionو �أي�ضا على

جميع الوثائق الـمرجعية للـمقاولة (خا�صة فـي جمال
الأخالقيات) ،الـمقت�ضيات التنظيمية للـمقاولة
و خرائطية خماطر ليدك.

منظومة تدبري الأزمة

تدبري الأزمة يخ�ضع فـي ليدك ل�سريورة ت�سيري
خم�ص�صة .مثل كل �سنة ،قامت ليدك �سنة 2013

و�ضعت ليدك �سنة  2007منظومة للو�ساطة من �أجل
تعزيز القرب و الثقة مع جميع زبنائها و �شركائها.
تكملة خلدمة معاجلة ال�شكايات ،ميكن للو�سيط ،بطلب
من الأطراف� ،أن يكون �آخر وجهة للتدخل من �أجل
ت�شجيع الت�سوية احلبية للـمنازعات الـمحتملة.
�سنة  ،2013مت تعيني و�سيط جديدَ ،و َ�ضع من �أجل
ممار�سة مهامه ميثاقا يحدد مبادئ الو�ساطة فـي ليدك،
طريقة الإحالة �إليه و عالقته مع خمتلف الأطراف.
عرب تو�صياته ،ت�ساهم الو�ساطة فـي التح�سني الـم�ستمر
لل�سريورات فـي جمال الزبناء على اخل�صو�ص.

حكامة عقد التدبري الـمفو�ض

الأطراف الـموقعة على عقد التدبري الـمفو�ض هي :
•> ال�سلطة الـمفو�ضة ،و تتكون من اجلماعات
احل�ضرية الثالث للدار البي�ضاء و الـمحمدية و عني
حرودة،
•> الـمف َّو�ض له (ليدك)،
•> �سلطة الو�صاية (وزارة الداخلية).

ال�سلطة الـمفو�ضة ت�سند بالتدبري الـمفو�ض خدمات
توزيع الـماء ال�شروب و الكهرباء و خدمات التطهري
ال�سائل و الإنارة العمومية ،للـمفو�ض له الذي يقبل
القيام بها طبقا لل�شروط الـمن�صو�ص عليها فـي عقد
التدبري الـمفو�ض.
 12جماعة متواجدة فـي مدار الدار البي�ضاء ان�ضمت
�أي�ضا �إىل عقد التدبري الـمفو�ض ب�إجراءات منف�صلة.
ال�سلطة الـمفو�ضة لديها �سلطة الـمراقبة التقنية
و الـمالية و التدبري الـمرتبط بااللتزامات الـمنبثقة
عن العقد .يتم ،ب�شكل منتظم� ،إعداد ليدك لوثائق
متكن من تتبع العقد (تقارير �سنوية تقنية و مالية،
ميزانيات �سنوية ،ن�شر القوائم الـمحا�سبية.)...
مراقبة تدبري و ا�ستغالل اخلدمات الـمفو�ضة ،تتم
ب�إ�سم و من �أجل ال�سلطة الـمفو�ضة ،عرب الـم�صلحة
الدائمة للـمراقبة ( )SPCالتي تع ِّي ُنها هذه الأخرية.
ت�شكيل و اخت�صا�صات هذه الـم�صلحة ،يتم حتديدها
من طرف ال�سلطة الـمفو�ضة طبقا لـمقت�ضيات عقد
التدبري الـمفو�ض .الـم�صلحة الدائمة للـمراقبة تقوم
من جملة مهامها ،بالـم�شاركة فـي درا�سة برامج
اال�ستثمارات و �أولويتها ،و كذا فـي �سريورة عرو�ض
الأثمان الـمرتبطة بهذه العمليات.
جلنة تتبع مكونة من منتخبني ميثلون ال�سلطة
الـ ُمف ِّو�ضة (ت�سعة �أع�ضاء) ،و ممثلني عن وزارة
الداخلية (ع�ضوين) و ممثلني عن ليدك (ت�سعة
�أع�ضاء) ،تتكلف بتتبع تنفـيذ العقد.
مقت�ضيات تنظيم و ا�شتغال جلنة التتبع حمددة
فـي قانون داخلي م�صادق عليه باتفاق م�شرتك بني
�أطراف عقد التدبري الـمفو�ض.
قرارات جلنة التتبع يجب �أن تتخذ ب�إجماع من
�أع�ضائها .و تتعلق بالق�ضايا الـمرتبطة بالـميزانية
ال�سنوية ،و برنامج الإ�ستثمار اخلما�سي ،و �صندوق
الأ�شغال ،و دفرت التحمالت ،و قائمة البنود الإدارية
العامة ،و بالتعريفة.
حكامة حيوية �سنة 2013

اجتمعت جلنة تتبع التدبري الـمفو�ض �ست مرات
�سنة  2013برئا�سة ال�سيد حممد �ساجد ،رئي�س
ال�سلطة الـ ُمف ِّو�ضة ،و ذلك لتدار�س النقط التالية على
اخل�صو�ص :
•> الـمراجعة اخلما�سية لعقد التدبري الـمفو�ض
(الـمخططات الـمديرية و برنامج الإ�ستثمار ،تو�سيع
الـمجال الرتابي للكهرباء)،
•> ميزانيات الإ�ستثمار بر�سم  2013-2012و متويلها،
•> خال�صات افتحا�ص الفرتة ما بني ،2006 – 1997
•> م�ستوى تقدم ملف الـمعا�شات،
•> التعريفات و متويل اال�ستثمارات،
•> برنامج الأعمال الأولوية ( )PAPللقرب.
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ُم� َّؤطرة مبقت�ضيات عقد التدبري الـمفو�ض ،حتدد
�أولويات الإ�ستثمارات فـي مهننا الأربع وفقا للحاجيات
الـمحددة فـي الـمخططات الـمديرية و الـموارد الـمالية
كما هي متوقعة فـي عقد التدبري الـمفو�ض.
لتو�ضيح اختيار الأولويات الـمنجز مع ال�سلطات،
تلج أ� ليدك �إىل �آليات ت�شخي�ص و توقع ،و خا�صة
نظام الـمعلومات اجلغرافـية الذي ميكن من حتديد
الـمناطق ذات رهانات عرب تقاطعات متعددة
الـمعايري.

مواكبة تطور الـمدينة

منذ �سنة  ،1997مت ا�ستثمار حوايل  15مليار درهم
لـمواكبة تطور الدار البي�ضاء الكربى .ت�ستهدف
ا�سرتاتيجية اال�ستثمارات تطوير جودة اخلدمات
بالن�سبة للـمهن الأربع ،الـماء ال�شروب ،التطهري
ال�سائل ،الكهرباء و الإنارة العمومية ،وفقا ل�ستة حماور :

•> تو�سيع ال�شبكات من �أجل �ضمان ا�ستمرارية اخلدمة
فـي الـمناطق اجلديدة الـمفتوحة للتعمري
بالدار البي�ضاء الكربى،
•> ت�أمني توزيع الـماء ال�شروب و الكهرباء،
•> ا�ستدامة الـممتلكات الـموجودة من �أجل �ضمان
تدبري م�ستدام لل�شبكات و الـمن�ش�آت،
•> �إجناز م�شاريع مهيكلة متكن من حماربة
الفـي�ضانات و تدفقات �شبكات التطهري ال�سائل،
•> مواكبة الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية منذ
�سنة  2005عرب �إمداد الأحياء الفقرية بالـماء
و الكهرباء،
•> حماربة تلوث ال�سواحل و الأو�ساط الـم�ستقبلة الذي
ي�سببه القذف الـمبا�شر للـمياه العادمة اخلام.

جمموع اال�ستثمارات الـمنجزة ما بني 2013 -1997
مبليون الدرهم و باحت�ساب ال�ضرائب (�ضمنه التحمالت غري الـمبا�شرة �أو الأتعاب،
خارج �ض.ق.م للـمفو�ض له ،مبا فـي ذلك �ض.ق.م ل�صندوق الأ�شغال)
الـمبالـغ
الـن�سبـة
الـمهنة
42%
6 361
التطهري ال�سائل
22%
3 316
الـماء
29%
4 283
الكهرباء و الإنارة العمومية
7%
1 020
الـم�شرتك
100%
14 980
الـمجموع
* خـارج الـدعـم الإ�سـتـثـمـاري
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النوا�صر
بناء خزان ب�سعة
 10000مرت مكعب
و و�ضع  12كلـم من
القنوات لتقوية تزويد
الـمدينة بالـماء ال�شروب.
 30مليون درهم

07/2003

الكهرباء

جهة الدار البي�ضاء الكربى
كهربة الدواوير
و �أحياء ال�صفـيح.
 13,5مليون درهم

05/2001

2010/1997

2000

�سيدي عثمان
�إن�شاء مركز حتويل كهربائي
لت�أمني تزويد الـمنطقة
بالكهرباء.
 43مليون درهم

الدار البي�ضاء
�إعادة ت�أهيل مركزي التحويل
�شاﭬينيي و �أبي دوليبي
لالنتقال من جهد 5,5
كيلوﭬولط �إىل  20كيلوﭬولط
و متكني التحكم فـيهما عن
بعد انطالقا من الـمكتب
الـمركزي للقيادة BCC.
 67,4مليون درهم

2002

التطهري ال�سائل

99/1998

2000

1998

1999

2002

دار بوعزة
�إن�شاء مركز جديد للتحويل
الكهربائي لتقوية و ت�أمني تزويد
عني الذئاب بالكهرباء.
 116مليون درهم

2004

جهة الدار البي�ضاء الكربى
�إعادة ت�أهيل و تقوية مراكز
التوزيع العمومي و االنتقال من
 5,5كيلوﭬولط �إىل  20كيلوﭬولط.
 135مليون درهم

بو�سكورة
�إن�شاء قنوات التقاط و حتويل
الـمياه العادمة� ،إ�ضافة �إىل
حمطتني لل�ضخ لت�صريف
الـمياه العادمة و الـمطرية
نحو �شبكة �سيدي معروف.
 44مليون درهم

الـمحمدية
�إن�شاء قناة لتخفـيف �ضغط
واد الـملح لتوجيه مياه
التدفقات نحو البحر.
 70مليون درهم

2003

عني الذئاب
و احلي احل�سني
جتهيز الـمنطقة ب�شبكة
�أولية للتطهري و و�ضع
قنوات و ربطها ب�شبكة
التطهري بالـمدينة.
 60مليون درهم

الألفة � -شرق دار بوعزة
جتهيز الـمنطقة ب�شبكة
�أولية للتطهري و و�ضع قنوات
و ربطها ب�شبكة التطهري
بالـمدينة.
 40مليون درهم

�أوالد حدو
�إعادة ت�أهيل و جتهيز مركز التحويل
�أوالد حدو للتمكن من تدبريه عن
بعد انطالقا من الـمكتب الـمركزي
للقيادة.
 30,6مليون درهم

2005

�شرق الـمحمدية
جتهيز الـمنطقة ب�شبكة
�أولية للتطهري و و�ضع
قنوات و ربطها ب�شبكة
التطهري بالـمدينة.
 68مليون درهم

النوا�صر
�إن�شاء  6,2كلـم من القنوات
الـمجمعة و حمطة لل�ضخ من �أجل
جتميع الـمياه الـمطرية بالـمنطقة
ال�صناعية �سابينو SAPINO
و حتويلها نحو واد بو�سكورة.
 240مليون درهم (ممولة من
طرف وزارة ال�صناعة و التجارة
و ليدك)

2005

حي الفداء
�إن�شاء قناة لتخفـيف
ال�ضغط بالقناة
الـمجمعة الغربية.
 180مليون درهم

جهة الدار البي�ضاء الكربى
�إعادة ت�أهيل و تقوية و �إعادة
هيكلة �شبكة اجلهد الـمنخف�ض.
 425,7مليون درهم

بو�سكورة � -أوالد �صالح
�إن�شاء خزان ب�سعة
 5000مرت مكعب من
�أجل تقوية و ت�أمني تزويد
الـمنطقة بالـماء ال�شروب.
 14,5مليون درهم

2007

الـماء ال�شروب

2010/1997

2003

جهة الدار البي�ضاء الكربى
تو�سيع ال�شبكة و الإي�صاالت
االجتماعية (عمليات
الإي�صاالت الزرقاء و م�شروع
�إمناء  -الـمبادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية).
 132مليون درهم

جهة الدار البي�ضاء الكربى
�إعادة ت�أهيل و تقوية و �إعادة
هيكلة �شبكة اجلهد الـمتو�سط.
 483مليون درهم

�أوالد حدو و مديونة
ت�أمني تزويد الـمنطقة بالـماء
ال�شروب ،مع تقوية الربط
بني خزانات �أوالد حدو 160
و مديونة .140
 12مليون درهم

2005

بني يخلف
�إن�شاء خزان ب�سعة
 2000مرت مكعب لتقوية
تزويد قطاع بني يخلف
بالـماء ال�شروب.
 7مليون درهم

�أنا�سي
و�ضع  4كلـم من القنوات
لتقوية تزويد قطاع �أنا�سي
بالـماء ال�شروب.
 16,8مليون درهم

2006

>1997

جهة الدار البي�ضاء الكربى
تقوية و جتديد ال�شبكات و البنيات
التحتية للـماء ال�شروب.
 663مليون درهم

مبليون الدرهم ،و �ضمنه التحمالت غري الـمبا�شرة �أو الأتعاب ،خارج �ض.ق.م للـمفو�ض له،
مبا فـي ذلك �ض.ق.م ل�صندوق الأ�شغال

الدار البي�ضاء
�إن�شاء الـمكتب الـمركزي للقيادة
و جتهيز مراكز التوزيع العمومي
للكهرباء و كذا حمطات الـماء ال�شروب
و التطهري بنظام التحكم عن بعد.
 107,5مليون درهم،
�ضمنها  48مليون درهم للـمكتب
الـمركزي للقيادة
مركز التحويل العيون
�إعادة ت�أهيل و جتهيز مركز التحويل
العيون (عني ال�سبع ،طريق زناتة،
الربنو�صي) للتمكن من تدبريه عن بعد
انطالقا من الـمكتب الـمركزي للقيادة.
 26مليون درهم

الإنارة
العمومية

10/2004

جهة الدار البي�ضاء الكربى
تقوية و �إعادة ت�أهيل �شبكة
الإنارة العمومية.
 253مليون درهم

10/2009
07/2005

12/2009
2008

الدار البي�ضاء
�إعادة ت�أهيل القنوات الـمجمعة
الكربى �أ�سفل حي مربوكة
و �أ�سفل �شارع عبد الـمومن.
 5مليون درهم

الدار البي�ضاء
و�ضع ترابطات بني مركز
التحويل �سيدي عثمان و مركز
التحويل زناتة مع تقوية اجلهد
الكهربائي بهذا الأخري.
 14,5مليون درهم

الدار البي�ضاء الكربى
جتهيز  34مركز حتت الأر�ض
للتوزيع العمومي ،مبعدات
�سدودة لتخفـيف مدى احلوادث
فـي حالة الفـي�ضانات.
 3,2مليون درهم

الدار البي�ضاء الكربى
تقوية �شبكة الكهرباء بجهد
 60كيلوفولط لتلبية احتياجات
الطاقة لو�سط الـمدينة.
 35مليون درهم

10/2009

2011

الدار البي�ضاء الكربى
تركيب  1 931عمود
�إنارة جديد� ،ضمنها 203
خم�ص�صة للإنارة الـم�ؤقتة
لأ�شغال الطراموي ،و و�ضع
 4 724م�صباح.
 41,6مليون درهم
الدار البي�ضاء الكربى
عملية مراقبة  2067عمود
�إنارة.
 1,4مليون درهم

الدار البي�ضاء الكربى
�أ�شغال جتديد و تو�سيع �شبكة الإنارة العمومية
 35مليون درهم
الدار البي�ضاء
جتديد  3,8كلـم من �شبكة الإنارة العمومية
مع و�ضع  120عمود مزخرف و  388عمود �إنارة
على م�ستوى �شارع �أنفا و نواحيه.
 8مليون درهم

الدار البي�ضاء
جتديد  7كلـم من �شبكة الإنارة العمومية
فـي الطريق ال�ساحلية  : RR32تركيب
 216عمود �إنارة و  419م�صباح.
 7مليون درهم

عني ال�شق
�إنهاء �أ�شغال الـمقطع الأول لنظام تقوية
اجلهة ال�شرقية  :و�ضع قناة تخزين قطرها
 2 600ملـم �أ�سفل �شارع القد�س.

�أنفا
زيادة اجلهد مبركز التحويل
�أبي دوليبي  :تزويد و تركيب
�أ�سالك جهد  60كيلوﭭولط.
 8,9مليون درهم

الدار البي�ضاء الكربى
جتهيز  150مركز للتوزيع
العمومي متواجدة حتت الأر�ض،
بخاليا �سدودة للحد من خ�سائر
احلوادث فـي حالة فـي�ضانات.
 13مليون درهم

2012

2009

جهة الدار البي�ضاء الكربى
عملية مراقبة �أعمدة الإنارة.
 1,3مليون درهم

 40,4مليون درهم

 21,7مليون درهم

�سيدي مومن
جتديد حمول  20كيلوﭭولط
مبركز التحويل زناتة.
 9,5مليون درهم

الـمحمدية
�إعادة ت�أهيل مركز التحويل
الـمحمدية لتح�سني جودة اخلدمة
و ت�أمني �سالمة تزويد الـمدينة
و النواحي.
 12,4مليون درهم

الدار البي�ضاء
�إعادة ت�أهيل �شبكة الإنارة العمومية فـي �شارع
الـم�سرية اخل�ضراء و الـمركب الريا�ضي
حممد اخلام�س.
 22مليون درهم

مديونة
ت�شغيل و افتتاح حمطة ت�صفـية الـمياه
العادمة لـمديونة.

الـمعاريف � /أنفا
جتديد اخلاليا ال�سدودة فـي
مراكز التوزيع العمومي الـمعر�ضة
للفـي�ضان.
 8,6مليون درهم

الدار البي�ضاء الكربى

2013

2009

10/2009

2010

الدار البي�ضاء الكربى
بداية �أ�شغال م�شروع
حماربة تلوث ال�ساحل
ال�شرقي للدار البي�ضاء.
 57مليون درهم

الدار البي�ضاء الكربى
االنتهاء من حتويل الـمياه العادمة
من دار بوعزة نحو الدار الب�ضاء
 82مليون درهم

12/2011

2010

عني حرودة
�إن�شاء مركز جديد للتحويل
الكهربائي لت�أمني التزويد
بالكهرباء لـمنطقة الـمحمدية /
عني حرودة و �إمداد الـمدينة
اجلديدة زناتة.
 215مليون درهم

مديونة
بناء حمطة ت�صفـية الـمياه
العادمة لـمديونة.
 98مليون درهم

الدار البي�ضاء الكربى
موا�صلة �إجناز م�شروع حماربة
تلوث ال�ساحل ال�شرقي
 318مليون درهم

2011

جهة الدار البي�ضاء الكربى
تركيب موازنات الطاقة
التفاعلية فـي مراكز التحويل
من �أجل اقت�صاد الطاقة.
 30مليون درهم

الدار البي�ضاء
انطالق �أ�شغال �إعادة ت�أهيل
مركز التحويل كامريان لالنتقال
من جهد  5,5كيلوﭬولط �إىل
 20كيلوﭬولط
و متكني التحكم فـيه عن بعد
انطالقا من الـمكتب الـمركزي
للقيادة .BCC
 34,8مليون درهم

 20,9مليون درهم

2012

عني ال�شق
مدينة الرحمة
�إن�شاء حو�ض العوا�صف درب
بناء حمطتني لل�ضخ و قنوات الديوان (�سعة التخزين 11000
اللتقاط وحتويل الـمياه
مرت مكعب) للتوفر على
العادمة و ت�صريفها نحو
القدرة على التخزين فـي حالة
�شبكة الألفة.
الت�ساقطات الـمطرية القوية.
 25مليون درهم
 43مليون درهم

 16,8مليون درهم

2012

2010

2011

الدار البي�ضاء الكربى
�أ�شغال حتويل �شبكة الـماء
ال�شروب لـم�شروع الطراموي.
 26,7مليون درهم

الـمن�صورية ،بني يخلف،
عني الذئاب و دار بوعزة
تو�سيع �شبكة التطهري فـي
الأحياء اجلديدة.
 82مليون درهم

كاليفورنيا  -عني ال�شق
�إن�شاء �شبكات لتجميع الـمياه
العادمة و الـمطرية ،و حو�ض
للعوا�صف و  4,5كلـم من القنوات
للتحويل نحو �سيدي معروف.
 24مليون درهم

بو�سكورة
تزويد الـماء ال�شروب للـمدينة
اخل�ضراء بو�سكورة
 37,6مليون درهم

بو�سكورة
تو�سيع خزان مر�شي�ش و �إجناز
حمطة مزدوجة لل�ضخ.

2012

الدار البي�ضاء
�إن�شاء خمترب جديد
لتحليالت الـمياه البيلـما.
 18,5مليون درهم

دار بوعزة
و�ضع قناة قطرها  600مليمرت
لتقوية تزويد الـمنطقة بالـماء
ال�شروب.
 25مليون درهم

الدار البي�ضاء الكربى
تقوية و ت�أمني تزويد الـماء ال�شروب للـمرتفعات
 110و  140بقناة قطرها  800ميليمرت
 54,5مليون درهم

النوا�صر
�إجناز بنية حتتية للـماء ال�شروب
لتزويد الـمنطقة ال�صناعية
ميدبارك.

2013

جهة الدار البي�ضاء الكربى
حتويل م�سار ال�شبكات فـي �إطار
م�شروع طراموي الدار البي�ضاء.
 18مليون درهم

الهراويني
متديد �شبكة الـماء ال�شروب بهدف
تزويد الـمنطقة احل�ضرية اجلديدة.
 53مليون درهم.

 25,5مليون درهم

2013

الألفة  -احلي احل�سني
و�ضع قناة قطرها  600مليمرت لتقوية
تزويد الـمنطقة بالـماء ال�شروب.
 8مليون درهم

الدار البي�ضاء الكربى
جتديد  36كلـم من القنوات و  9200من الإي�صاالت
موزعة على جميع تراب الوالية.
 64,7مليون درهم

دار بوعزة
�إجناز بنية حتتية للـماء ال�شروب لتزويد الـمنطقة
اجلديدة الرحمة.

2013

الـمحمدية
�إن�شاء �شبكة الـماء ال�شروب
بالـمحطة احلرارية التابعة
للـمكتب الوطني للكهرباء.
 3,5مليون درهم

الدار البي�ضاء الكربى
ا�ستبدال حوايل 6 500
�إي�صال و  29كلـم من قنوات
الـماء ال�شروب.
 36,8مليون درهم

>2013

عملية مراقبة �أعمدة الإنارة � :أكرث من 5 400

عمود �إنارة مت اختبارها.
 2,2مليون درهم

الـمعاريف
جتديد �شبكة الإنارة العمومية حلي
ڤال فلوري  :و�ضع  3 500مرت طويل
من الأ�سالك حتت الأر�ضية ،و  116عمود
�إنارة و  118م�صباح.
 2,7مليون درهم

اال�ستثمارات

مواكبة تطور الدار البي�ضاء الكربى

ت�ؤكد الـمقاولة الدينامية القوية لال�ستثمارات التي و�صلت �إىل رقم قيا�سي
جديد �سنة  2013بلغ  2,2مليار درهم .و قد �شملت هذه اال�ستثمارات
تو�سيع �شبكات الـمهن الأربع و �أي�ضا الـم�شاريع الكربى لإزالة التلوث.
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اال�ستثمارات
م�ستوى قيا�سي من اال�ستثمارات �سنة 2013

�سنة  ،2013بلغت ا�ستثمارات التدبري الـمفو�ض
م�ستوى قيا�سيا بـ  2,2مليار درهم� ،أي منوا ب�أكرث من
 36%مقارنة مع .2012
و قد متركزت هذه اال�ستثمارات بحوايل �( 60%أي
�أكرث من  1مليار درهم) حول مهنة التطهري ال�سائل،
و همت بالأ�سا�س برامج البنيات التحتية خا�صة تلك
الـمرتبطة بالـم�شاريع الكربى لتجميع و معاجلة الـمياه
العادمة ،و �ضمنها م�شروع نظام حماربة تلوث ال�ساحل
ال�شرقي للدار البي�ضاء.

مواكبة تعمري اجلهة الغربية للدار البي�ضاء
الكربى

التطهري ال�سائل ،الذي مت منذ بداية العقد و�ضعه
ك�أولوية ،ميثل �أكرث من  40%من جمموع الـمبالغ
الـم�ستثمرة من طرف ليدك منذ �سنة .1997
�سنة  ،2013و من �أجل تتبع تطور الـمناطق الأكرث
دينامية فـي غرب الدار البي�ضاء ،بل و �أي�ضا لإزالة
نقط التدفقات الـمائية ،همت م�شاريع عدة التطهري
ال�سائل :
•> �إجناز نظام لتطهري الـمياه العادمة فـي مناطق
جنوب و و�سط الرحمة و احلي احل�سني,
•> �إجناز نظام لتحويل الـمياه العادمة من �أوالد �صالح
و بو�سكورة نحو الدار البي�ضاء،
•> موا�صلة �إجناز نظام حتويل الـمياه العادمة من
دار بوعزة ،و مناطق �شمال الرحمة و  30دوارا
تتواجد على طول طريق �أزمور ،نحو الدار
البي�ضاء(حمطة الـمعاجلة القبلية بالعنق)،
•> تقوية القنوات الـمجمعة بدرب الفقراء و حي
الداخلة ،لإزالة التدفقات الـمالحظة خالل
الت�ساقطات القوية فـي الأحياء الـمعنية،
•> موا�صلة �إجناز �سرداب �أ�سفل �شارع القد�س
لتقلي�ص خماطر الفـي�ضانات فـي حالة رداءة �أحوال
الطق�س،
•> �إجناز ال�شطر الأول من حو�ض التخزين  HAالذي
�سيمكن من تخفـيف �صبيب الـمياه الـمطرية القادمة
من منطقة �سيدي مومن و تيط مليل نحو �سيدي
الربنو�صي ،و بالتايل� ،إزالة م�شكل الفـي�ضانات
بالـمنطقة خالل فرتة الت�ساقطات القوية،
•> �إن�شاء مركز لـمعاجلة �أوحال التنظيف لتح�سني
الو�ضعية ال�صحية للـموقع و ت�أثريه البيئي.

من جهة �أخرى ،وا�صلت ليدك �سنة � 2013إجناز
ثالثة م�شاريع رائدة خم�ص�صة حلماية الأو�ساط
الـم�ستقبلة من مقذوفات الـمياه العادمة و رفع معدل
�إزالة التلوث بالـمدينة �إىل ن�سبة : 100%
•> حمطة ت�صفـية الـمياه العادمة لـمديونة التي مت
تد�شينها فـي �شهر �أبريل،
•> من�ش�آت حتويل الـمياه العادمة بدار بوعزة و التي مت
�إنهاء �إجناز �أ�شغالها فـي �شتنرب،
•> الـم�شروع الكبريلإزالة تلوث ال�ساحل ال�شرقي ،نظام
حماربة تلوث ال�ساحل ال�شرقي الذي يتوقع ت�شغيله
فـي دجنرب .2014
بالن�سبة للـماء ال�شروب ،همت الـم�شاريع الرئي�سية
�سنة : 2013
•> موا�صلة جتهيز مناطق الـمدينة اخل�ضراء بو�سكورة
و دار بوعزة،
•> �إجناز البنية التحتية لتزويد الـمنطقة ال�شمالية
للرحمة بالـماء ال�شروب،
•> �إجناز البنية التحتية لتزويد منطقة �أوالد �صالح
بالـماء ال�شروب،
•> �إجناز البنية التحتية لتزويد الـمنطقة ال�صناعية
ميدبارك بالـماء ال�شروب،
•> �إجناز حمطة مزدوجة لل�ضخ ،واحدة خم�ص�صة
مبلء خزان مر�شي�ش  ،240و ثانية خم�ص�صة لـملء
خزان بو�سكورة .180
من جهة �أخرى ،من بني الـم�شاريع الـمهمة التي
�أجنزت فـي �شبكة الكهرباء ،نذكر :
•> تو�سيع مركز التحويل الكهربائي بدار بوعزة من
�أجل مواكبة �سرعة منو اجلهد الكهربائي مبناطق
احلي احل�سني و �أنفا،
•> تزويد م�شروع الدار البي�ضاء � -أنفا (وكالة التعمري
و التنمية �أنفا .)AUDA

و �أخريا ،على م�ستوى الإنارة العمومية ،هم الإ�ستثمار
الأكرب جتديد �شبكة حي ﭭال فلوري عرب و�ضع 3 500
مرت طويل من الأ�سالك حتت الأر�ضية ،و  116عمود
�إنارة و  118م�صباح.

حاجيات متزايدة من اال�ستثمار

تتميز الدار البي�ضاء الكربى بنمو �سريع لتعمريها
الذي يتطلب قدرات ا�ستثمارية كبرية من �أجل متويل
حاجياتها من البنيات التحتية اجلديدة.
الربامج احلالية ال�ستثمار التدبري الـمفو�ض مت
حتديدها بناء على فر�ضية وترية منو الدار البي�ضاء
الكربى بـ  200هكتار فـي ال�سنة .اليوم ،يالحظ
فـي الـميدان تعمري �أكرث من  300هكتار فـي ال�سنة،
و يتوقع اخلرباء �أن تت�ضاعف وترية التعمري ثالث
مرات لت�صل �إىل  1000هكتار�/سنة خالل الـ � 20سنة
الـمقبلة.
احلاجيات الإجمالية لال�ستثمار (بنيات حتتية،
عمليات التجديد )...بالن�سبة للـ � 15سنة الـمقبلة،
�ستبلغ ،ح�سب درا�سة تقنية و مالية �أجنزتها ليدك،
حوايل  30مليار درهم خارج ال�ضرائب و خارج
التحمالت غري الـمبا�شرة (بدون احت�ساب بناء
الـمحطات الكربى لت�صفـية الـمياه العادمة) .حتديد
حلول لتمويل هذه احلاجيات الـمتزايدة من اال�ستثمار،
ميثل رهانا �أ�سا�سيا للـمراجعة التعاقدية الـمقبلة.
لإبراز ر�ؤية ت�شمل تطور الـمدينة فـي جمموعها ،ليدك
و�ضعت برنامج «مدينة الغد» الذي يتمحور حول ثالثة
توجهات للبحث  :احلكامة ،الفعالية العملياتية
و الفعالية البيئية.
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ا�ستغالل الـماء ال�شروب

اقت�صاد الـمورد و �ضمان جودة الـماء

�سنة  ،2013كثفت ليدك تعبئتها لتوطيد النجاعة الق�صوى لل�شبكة،
و ت�أمني تزويد الـمدينة بالـماء ال�شروب و �ضمان خدمة ذات جودة لزبنائها.

الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2013

76000

حتليلة للـمطابقة
من التو�سيعات و التجديدات

75%

175
كلـم

من الزبناء را�ضون على خدمتنا

�أكرث من

190
مليون

مرت مكعب

�أكرث من

20000
ت�سرب مت
�إ�صالحها
ô`` jô``≤` `à`dG
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41000

من الـماء الـموزع

عداد مت تركيبها
ا�سـتـثـمـار 2013

342

*

مليون درهم

* �ضمنه التحمالت غري الـمبا�شرة �أو الأتعاب،
خارج �ض.ق.م للـمف َّو�ض له ،مبا فـي ذلك �ض.ق.م
ل�صندوق الأ�شغال

ا�ستغالل الـماء ال�شروب

الرهانات الرئي�سية
ن�شاط ا�ستغالل الـماء ال�شروب بليدك له
العديد من الأهداف :
•> ت�أمني التزويد بالـماء ال�شروب و �ضمان
ا�ستمرارية اخلدمة،
•> مواكبة تطور الـمدينة و ربط الـمناطق احل�ضرية
اجلديدة،
•> الـمحافظة على الـمورد من خالل حماربة
ت�سربات الـماء ال�شروب،
•> �ضمان جودة الـماء ال�شروب.

توطيد النجاعة الق�صوى لل�شبكة

�سنة  ،2013بلغت مردودية ال�شبكة  ،76%بارتفاع
بنقطة مقارنة مع �سنة � ،2012أي اقت�صاد حلوايل
 3,4مليون مرت مكعب من الـماء ال�شروب .للتذكري ،فـي
�سنة  ،1998كانت مردودية ال�شبكة تبلغ  .64%هذه
ال�سنة تعب�أت ليدك بهدف توطيد النجاعة الق�صوى
لل�شبكة باعتماد برنامج للأعمال ينبني على  3حماور
كربى  :تقلي�ص مدة جريان الت�سربات ،ا�ستهداف
�أف�ضل للتجديدات ،و حت�سني جودة ال�شبكات اجلديدة.

التزود ب�آليات �أكرث فعالية للت�شخي�ص
و الت�سيري،

ب�شكل خا�ص عرب :
•> تعزيز القدرة على البحث عن الت�سربات ،خا�صة
بوا�سطة تركيب �أجهزة التقاط �سمعية ثابتة فـي
ال�شبكات الأكرث «ح�سا�سية» ( 350وحدة تغطي
 400كلـم من ال�شبكة)،
•> �إنهاء برنامج التق�سيم الدائم لكل ال�شبكة ،و ذلك
من �أجل تقلي�ص �آجال حتديد مواقع الت�سربات (مت
�سنة � 2013إن�شاء حوايل  100نقطة للقيا�س عن
بعد)،
•> حتديث نظام ليدك الـمعلوماتي للـمراقبة
اجلغرافـية الذي ميكن من الآن ف�صاعدا ،بالن�سبة
لقطاع معني ،من تخزين جميع الـمعلومات الـمتعلقة
بالـماء (ال�صبيب ،ال�ضغط ،احلجم) ،و مبجال
الزبناء (ال�شكايات ،ا�ستهالكات الزبناء)،
و الأحداث (التدخالت).
•> قيا�س الفعالية التقنية و االقت�صادية للتجديدات
الـمنجزة �سنة  32 : 2013كلـم من القنوات،
� 7574إي�صال ،بف�ضل ا�ستهداف �أمثل لربنامج
اال�ستثمار الذي �أكد ربحا لـ 1,5لرت/ثانية/كلـم فـي
ال�شبكة التي مت جتديدها.
�سنة  ،2013قامت ليدك بـ «اال�ستماع» حلوايل
 3500كلـم من ال�شبكات خالل عمليات الـمراقبة
الليلية.

مت اكت�شاف و �إ�صالح �أكرث من  1000ت�سرب فـي
القنوات ،و كذا حوايل  19 200ت�سرب فـي الإي�صاالت
و مراكز العد .و قد تقل�ص الأجل الـمتو�سط للإ�صالح
من �أربعة �أيام �إىل يوم و ن�صف خالل الـ � 12شهرا
الأخرية.

حت�سني �ضغط الـماء

من �أجل �ضمان �ضغط للـماء مالئم حلاجيات الزبناء
فـي �أي وقت من اليوم ،و تقلي�ص �صبيب الت�سربات،
اعتمدت ليدك تقنية للتعديل ح�سب ال�صبيب من �أجل
الـمالءمة بني �ضغط ال�شبكة وا�ستهالكات الزبناء.

�ضمان جودة الـماء

ليدك تزود �صنبور الـم�ستهلك مباء مطابق للـمعيار
الـمغربي  .NM.03.7.001فـي �سنة  ،2013مت �إجراء
حوايل  76 000حتليلة لـمعايري ميكروبيولوجية
و فـيزيوكيميائية .و هذا العدد من التحليالت ميثل
جمهودا حتليليا يفوق ب�أكرث من مرتني متطلبات
الـمعيار الـمعمول به.
فـي فرباير ،تغريت اخل�صائ�ص احل�سية للـمياه
القادمة من واد �أم الربيع بالن�سبة لـمعايري «الـمذاق
و الرائحة» ،بدون �أن تتجاوز الـمقادير الـم�سموح بها
فـي معيار  .NM 03.7.001هذه الظاهرة التي الحظها
الزبناء خالل هذه الفرتة ،هي ناجتة عن العمليات
الـمتتالية لتخفـيف حمولة ال�سد على �إثر الت�ساقطات
الـمطرية القوية .و قد �ضاعفت ليدك م�شاوراتها مع
الـمنتجني من �أجل الق�ضاء على الـم�شكل ب�سرعة،
و قامت ب�إطالع زبنائها ب�أ�سباب هذا التغري.

•> فـي بو�سكورة ،عرب �إجناز العديد من الـمن�ش�آت :
تو�سيع خزان مر�شي�ش بحو�ضني �إ�ضافـيني بطاقة
ا�ستيعابية لـ  10 000مرت مكعب لكل واحد منهما،
و حمطة �ضخ مزدوجة ،و قناة لل�صد طولها حوايل
 13كلـم بني بو�سكورة و مر�شي�ش.

ال ـتـجــديـد
•> برجمية AQUACIRCLE FORECAST

التي �صممتها �سويز البيئة ،متكن من حماكاة
تطور الفعاليات الق�صوى لل�شبكة ،و مقارنة
ال�سيناريوهات و تقدير الت�أثريات التقنية
و االقت�صادية للأعمال التي تنجز .النتيجة :
قيا�س دقيق لنجاعة اال�ستثمارات و لتوقعات
مردودية ال�شبكة.
•> � ،™La pince CICLOPآلية لت�شخي�ص
�أنابيب البوليثيلني طورتها �سويز البيئة،
و متكن من تقييم م�ستوى تال�شي �إي�صاالت
الـماء ال�شروب الـم�صنوعة من البوليثيلني.
و باعتبارها �أول مقاولة تخترب الـملقط قامت
ليدك �سنة  2013ب�إجراء ت�شخي�ص لأكرث من
� 1000إي�صال ،مما مكن من �إعداد خرائطية
حلالة الأنابيب.
•> تقنية CLOSED LOOP
(احللقة الـمغلقة) تتمثل فـي تعديل ال�ضغط
مبخارج �أجهزة التعديل وفقا لـم�ستويات
ال�ضغط الـم�سجلة فـي الوقت حينه ب�شبكة
التوزيع.

مواكبة منو الدار البي�ضاء الكربى

واكبت ليدك منو الدار البي�ضاء الكربى خالل �سنة
 ،2013خا�صة مناطق التعمري اجلديدة ،عرب تو�سيع
و تقوية �شبكتها :
•> فـي دار بوعزة ،ب�إجناز  5كلـم من ال�شبكة ،للتمكن
فـي نهاية الـمطاف من تزويد �أكرث من 40 000
�سكن جديد بالـمنطقة اجلديدة الرحمة،
•> فـي النوا�صر ،من خالل تزويد الـمنطقة ال�صناعية
ميدبارك بالـماء ال�شروب (قدرة ا�ستهالكية
لـ  5 000مرت مكعب �إ�ضافـية فـي �أفق )2014
و الإجناز الـ ُمك ِّمل لبنية حتتية للـماء طولها حوايل
 4,7كلـم.

الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة
•>  5 032كلـم من ال�شبكة
•>  29خزان ذات �سعة تخزين يبلغ جمموعها  624 330مرت مكعب (احتياطي يتجاوز � 28ساعة)
•>  21حمطة �ضخ و �أجهزة رفع ال�ضغط
•>  79م�ضخة
•>  1 009 251عداد
31
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ا�ستغالل التطهري ال�سائل

وقاية و ا�ستباق

�سنة � ،2013أكدت ليدك التزامها حلماية الأو�ساط الـم�ستقبلة بت�شغيل
حمطة ت�صفـية الـمياه العادمة لـمديونة ،الـمن�ش�أة التي تتميز بقيمة �إ�ضافـية
كربى تكنولوجية و بيئية.
الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2013

76%
حوايل

من النفايات و الرت�سبات
مت ا�ستخراجها من ال�شبكة

12000

من الزبناء را�ضون على خدمتنا

 622كلـم من ال�شبكة مت تنظيفها

مرت مكعب

125كلـم

من التو�سيعات و التجديدات

ا�سـتـثـمـار 2013

1 310

*

مليون درهم

* �ضمنه التحمالت غري الـمبا�شرة �أو الأتعاب،
خارج �ض.ق.م للـمف َّو�ض له ،مبا فـي ذلك �ض.ق.م
ل�صندوق الأ�شغال

ô`` jô``≤` `à`dG
…ƒ`` æ` `°ù`` dG

32

ا�ستغالل التطهري ال�سائل

الرهانات الرئي�سية
ن�شاط التطهري ال�سائل بليدك له �أهداف
عديدة :
•> الـمحافظة على البيئة و حت�سني جودة عي�ش
�سكان الدار البي�ضاء الكربى باالنخراط فـي �إطار
الـميثاق الوطني للبيئة و التنمية الـم�ستدامة
و فـي الـمخطط الـمديري لـمحاربة التلوث بوالية
الدار البي�ضاء الكربى،
•> رفع التحديات التكنولوجية و الب�شرية لـم�شاريع
�إزالة التلوث الكربى،
•> تعزيز حماربة الفـي�ضانات و الوقاية منها.

تد�شني حمطة ت�صفـية الـمياه العادمة
لـمديونة من طرف �صاحب اجلاللة الـملك
حممد ال�ساد�س بح�ضور فران�سوا هوالند،
رئي�س اجلمهورية الفرن�سية

حمطة ت�صفـية الـمياه العادمة لـمديونة التي �صممت
لـما يعادل  40 000ن�سمة ،مت �إجنازها لـمعاجلة
الـمياه العادمة للجماعة ،و التي كانت تقذف فـي
ال�سابق على حالتها اخلام فـي الو�سط الطبيعي
(واد ح�صار).
مت ت�شغيل الـمحطة فـي يناير  ،2013و هي الآن تقوم
مبعاجلة حجم متو�سط يبلغ  1800مرت مكعب فـي
اليوم .و من الـمرتقب �أن ي�صل هذا احلجم �إىل
 3800مرت مكعب فـي اليوم ابتداء من �سنة .2017
حمطة ت�صفـية الـمياه العادمة التي مت تد�شينها يوم
� 3أبريل  2013من طرف جاللة الـملك حممد
ال�ساد�س بح�ضور فران�سوا هوالند ،رئي�س اجلمهورية

الفرن�سية ،و متثل ا�ستثمارا يبلغ  140مليون درهم
باحت�ساب ال�ضرائب ،هي �إجناز بيئي غري م�سبوق.
تعتمد حمطة ت�صفـية الـمياه العادمة لـمديونة نظام
الأوحال الـمن�شطة ،و هي �أي�ضا �أول حمطة لت�صفـية
الـمياه العادمة بالـمغرب ت�ستعمل تكنولوجيا الت�صفـية
بالأغ�شية التي متكن من �إعادة ا�ستعمال الـمياه
العادمة بعد معاجلتها لأغرا�ض ال�سقي الزراعي.
�أجنزت وكالة احلو�ض الـمائي و وزارة الفالحة درا�سة
حول �إعادة ا�ستعمال الـمياه من �أجل �سقي م�ساحة
فالحية ت�صل �إىل  100هكتار.

الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة
•>  4 732كلـم من ال�شبكة
•>  84حمطة لتعلية الـمياه العادمة و الـمطرية
•>  2حمطات للـمعاجلة القبلية للـمياه العادمة
•>  1حمطة لت�صفـية الـمياه العادمة
•>  28حمطة لـمراقبة مياه اال�ستحمام تغطي � 10شواطئ
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�إنهاء م�شروع التطهري ال�سائل للـمنطقة
ال�ساحلية الغربية لدار بوعزة

يندرج م�شروع التطهري ال�سائل للـمنطقة ال�ساحلية
الغربية لدار بوعزة فـي �إطار الربنامج الوطني
للتطهري ال�سائل و ت�صفـية الـمياه العادمة (،)PNA
و يتمثل فـي �إجناز �شبكة للتطهري متكن من حتويل
الـمياه العادمة من دار بوعزة و اجلهة ال�شمالية
للـمدينة اجلديدة الرحمة و كذا من بع�ض الدواوير
الـمتواجدة على طول طريق �آزمور ،نحو الدار البي�ضاء
(حمطة الـمعاجلة القبلية العنق).
و ي�شمل الـم�شروع �إجناز  42كلـم من ال�شبكة ،و 10
حمطات ل�ضخ الـمياه العادمة و  8من�ش�آت لقذف مياه
الأمطار فـي البحر .مت �إنهاء �أ�شغال البنيات التحتية
فـي �شتنرب .2013

«نظام حماربة تلوث اجلهة ال�شرقية»  :يتوقع
الت�شغيل فـي  14دجنرب 2014

هذا الـم�شروع الـمثايل من حيث اعتماده تكنولوجيا
فعالة و من حيث حجمه اال�ستثماري (ا�ستثمار يفوق
 1,5مليار درهم خارج ال�ضرائب ،و خارج التحمالت
غري الـمبا�شرة) ،يهدف �إىل حماية �ساكنة و �سواحل
�شرق الدار البي�ضاء من كل تلوث ناجت عن مقذوفات
الـمياه العادمة اخلام .و يتمثل فـي جتميع الـمياه
العادمة من احلو�ض الـمنحدر ال�شرقي للدار البي�ضاء
الكربى التي يتم حاليا طرحها فـي ال�شواطئ
و ت�صريفها فـي عر�ض الـمحيط بعد معاجلتها.
بت�شغيل هذه الـمن�ش�أة� ،سرتتفع ن�سبة �إزالة التلوث
باجلماعة احل�ضرية للدار البي�ضاء �إىل  100%فـي
دجنرب  .2014يتكون النظام من قناتني �ساحليتني
لاللتقاط و التحويل يتوقع �أن ت�ضم فـي نقطة واحدة،
على م�ستوى �سيدي الربنو�صي ،مقذوفات الـمياه
العادمة للـمواقع الت�سعة الـمعروفة على طول ال�ساحل
ال�شرقي.
قناة االلتقاط و التحويل الأوىل توجد فـي ال�شطر
الـمتواجد بني ميناء الدار البي�ضاء و �سيدي
الربنو�صي ،و الثانية بني �سيدي الربنو�صي
و الـمحمدية.
بعد جتميع الـمياه العادمة� ،سيتم توجيهها نحو
الـمحطة اجلديدة للـمعاجلة القبلية ب�سيدي
الربنو�صي ،ثم نقلها �إىل عر�ض البحر بوا�سطة قناة
بحرية طولها  2,2كلـم.
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ال�صيانة الوقائية لل�شبكات

من �أجل �ضمان اجلريان اجليد للـمياه العادمة و احلد
من خماطر تدفقات الـمياه الـمطرية ،قامت ليدك
طيلة �سنة  2013بحمالت لتنظيف �شبكة التطهري
ال�سائل :
•> التنظيف الـمائي الوقائي لـ  524كلـم من القنوات
الـمجمعة الثالثية ،و التنظيف الـمائي بالـمعاجلة
لـ  64كلـم من القنوات الثالثية،
•> تنظيف  15كلـم من القنوات الـمجمعة الكربى
و  123 000من�ش�أة ال�ستقبال الـمياه الـمطرية
(حواجز ،بالوعات و فتحات الـمراقبة)،
•> الـمراقبة بالكامريا لـ  250كلـم من القنوات
الـمجمعة ،و الـمراقبة الـمبا�شرة لـ  45كلـم من
ال�شبكات التي ميكن الدخول �إليها و مراقبة من�ش�آت
�أخرى من مرافق التدبري الـمفو�ض (حمطة التعلية،
مزيالت الرمل� ،أحوا�ض مياه الأمطار ،منافذ
بحرية.)...

عمليات كربى و معدات خم�ص�صة لتدخالت
القرب

�سنة  ،2013قامت ليدك بعمليتني كبريتني :
•> تنظيف القناة الـمجمعة «الفو�سفاط» � -إحدى
القنوات الرئي�سية فـي نظام التطهري ال�سائل
بالدار البي�ضاء( -العملية انتهت فـي ماي ،)2013
و ذلك بوا�سطة �آلية خا�صة «�إيدروفو�س»
«�( »HYDROPHOSآلية لتطهري قنوات ال�صرف
ال�صحي «الفو�سفاط») التي �صممت على الـمقا�س
للقناة الـمجمعة التي تعرب منطقة الـميناء اجلمركية،
•> عملية �صيانة خا�صة للقناة البحرية العنق من �أجل
تقوية الـمن�ش�أة البحرية.
بالـموازاة ،قامت الـمقاولة خالل الن�صف الأول
من �سنة  2013بت�شغيل كامريات ُ�س ِّرية ،ك�أداة
للـمراقبة بالفـيديو خفـيفة و مرنة ،و ذلك على
م�ستوى الـمديريات اجلهوية من �أجل ت�سهيل عمليات
ت�شخي�ص قنوات الربط و اال�ستهداف الأف�ضل لتجديد
الإي�صاالت.

ا�ستغالل التطهري ال�سائل

ال ـتـجــديـد

•> �آلة احلفر الدقيقة التي ت�ستعمل فـي �إطار
م�شروع نظام حماربة تلوث ال�ساحل ال�شرقي
( ،)SAPجتنب فتح اخلنادق ،و متكن من
الـمرور حتت الطرقات و ال�سكك احلديدية،
مما يقلل من الإزعاج لـم�ستعملي الطريق
و للـمجاورين.

�إعادة ت�أهيل و تقوية ال�شبكات للحد من
التدفقات

فـي �إطار برنامج الق�ضاء على �إ�شكاليات التدفقات
خالل ت�ساقط الأمطار ،وا�صلت ليدك �أي�ضا �سنة
� ،2013أ�شغاال فـي �شبكة التطهري عرب :
•> �إنهاء �أ�شغال الـمقطع الأول من نظام التقوية
ال�شرقي ( )SREعلى �شكل قناة للتخزين حتت
�شارع القد�س .و هذه القناة ،التي يبلغ قطرها 2,6
مرت و طولها  820مرت ،عبارة عن �سرداب �سيقوم
بدور من�ش�أة للتخزين و �سيتم �إفراغه عرب ال�ضخ
فـي انتظار �إنهاء �أ�شغال قناة نظام التقوية ال�شرقي
( )SREالتي �ستمتد �إىل غاية البحر،
•> �إطالق �أ�شغال تقوية التطهري ال�سائل لـمياه الأمطار
بدرب الفقراء عرب ا�ستبدال القناة الـمجمعة
الـموجودة ذات قطر  400ملـم ،بقناة جممعة
قطرها  800ملـم،
•> تقوية التطهري ال�سائل لـمياه الأمطار بحي الداخلة،
•> �إعادة ت�أهيل القنوات الـمجمعة الرئي�سية التي بها
اختالالت ،خا�صة القنوات الـمجمعة ب�شارعي �أنوال
و ابن �سينا،
•> جتديد  8,5كلـم من القنوات الـمجمعة على ال�شبكة
الثالثية.

تتبع منتظم لـمقذوفات الـم�صانع و جلودة
مياه اال�ستحمام

ليدك تقدم خربة تقنية للزبناء الكبار ،و خا�صة
الزبناء ال�صناعيني و الـمنع�شني العقاريني .فـي �سنة
� ،2013أجنزت الـمقاولة �أكرث من  2 618عملية بحث
حول مقذوفات �صناعية و وقعت على  114اتفاقية
جديدة من �أجل الـمواكبة.
كما مت القيام بعمليات لـمراقبة جودة مياه اال�ستحمام :
•> �إجراء حتليالت لـ  172عينة لـمياه اال�ستحمام
موزعة على � 10شواطئ،
•> الـم�شاركة الفاعلة �إىل جانب ال�سلطات ،فـي �إعداد
م�شروع الـمعيار اجلديد  NM 03.7.199الـمتعلق
بتدبري جودة مياه اال�ستحمام،
•> �إجناز بيان لـمياه اال�ستحمام ب�شاطئ اللة مرمي
وفقا لـم�شروع الـمعيار اجلديد .NM 03.7.199
هذه الدرا�سة النموذجية مت ا�ستح�ضارها فـي
التقرير الوطني حول جودة مياه اال�ستحمام
بالـمغرب.

تقنية الت�صفـية بالأغ�شية التي ا�ستعملت
لأول مرة بالـمغرب فـي حمطة ت�صفـية الـمياه
العادمة لـمديونة ،متكن من �إعادة ا�ستعمال
الـمياه العادمة الـمعالجَ ة لأغرا�ض ال�سقي
الزراعي.
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ا�ستغالل الكهرباء

تطوير ،تقوية و تر�شيد ال�شبكة

�سنة  ،2013قامت ليدك بتو�سيع �شبكتها بف�ضل الـم�شاريع الكربى للتهيئة
احل�ضرية على اخل�صو�ص ،و عززت �أعمالها لت�أمني و حت�سني جودة الطاقة
الـموزعة.

الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2013

93%
�أكرث من
192كلـم
من التو�سيعات و التجديدات

150

107

36

مركز للتوزيع العمومي
و  46مركز للزبناء مت ربطها

64 677
عداد مت تركيبها

من اخلاليا ال�سدودة مت تركيبها فـي مراكز
التوزيع العمومي الـمعر�ضة للفـي�ضان
ô`` jô``≤` `à`dG
…ƒ`` æ` `°ù`` dG

من الزبناء را�ضون على خدمتنا

ا�سـتـثـمـار 2013

456

*

مليون درهم

* �ضمنه التحمالت غري الـمبا�شرة �أو الأتعاب،
خارج �ض.ق.م للـمف َّو�ض له ،مبا فـي ذلك �ض.ق.م
ل�صندوق الأ�شغال

ا�ستغالل الكهرباء

الرهانات الرئي�سية
ن�شاط ا�ستغالل الكهرباء بليدك له �أهداف
عديدة :
•> �إن�شاء و جتديد من�ش�آت البنية التحتية الكهربائية
لـمواجهة االرتفاع الـمتزايد للطلب على الكهرباء،
•> احلفاظ على الـمن�ش�آت الكهربائية بف�ضل
جتهيزات جديدة �أكرث فعالية ،و ذلك لزيادة
موثوقية و جاهزية موارد التزويد،
•> �ضمان ر�ضى �أكرب للزبناء عرب حت�سني ا�ستمرارية
و جودة اخلدمة (تقلي�ص عدد االنقطاعات و �أجل
�إعادة اخلدمة)،
•> حت�سني الفعالية الكهربائية من �أجل جناعة
طاقية �أكرب.

ت�سريع تطوير �شبكة الكهرباء

�سنة  ،2013التزمت ليدك بحزم فـي دينامية لتطوير
ال�شبكة متيزت بالتوقيع على اتفاقيتني مهمتني لربط
م�شاريع ح�ضرية كربى بخدمة الكهرباء:
•> يونيو  : 2013التوقيع على اتفاقية بني ليدك
و كازانري�شور للربط ب�شبكة اجلهد العايل ()HTA
للتدبري الـمفو�ض مع حاجة �إىل جهد متوقع تقدر
بـ  16ميغافولط �أمبري،
•> �شتنرب  : 2013التوقيع على اتفاقية تهم قيام
ليدك بربط و تزويد ميدبارك بالكهرباء ،الـمحطة
ال�صناعية الكربى لوالية الدار البي�ضاء الكربى
(تقدر احلاجة بـ  20ميغافولط �أمبري على
الـمدى الـمتو�سط و  40ميغافولط �أمبري فـي نهاية
الـمطاف).
كما متيز النمو بربط  8م�شاريع كربى
(مارينا الدار البي�ضاء ،م�ست�شفى ال�شيخ خليفة ،البنك
ال�شعبي ،وكالة تعمري و تنمية �أنفا� ،أنفابال�ص� ،إنعام،
موروكن �آيرون �ستييل  : )MISهكذا ،مت و�ضع 150
كلـم من ال�شبكات.
ارتفعت الـمبيعات للزبناء ال�صناعيني بحوايل
 50جيغافولط�/ساعة ،و �سجلت الأحجام الإجمالية
ارتفاعا متو�سطا يناهز .1,7%

تر�شيد و حماربة �ضياع الطاقة

مبتم �سنة  ،2013بلغت مردودية �شبكة الكهرباء
 ،93,2%م�ستقرة مقارنة مع �سنة  .2012مت �إجناز
العديد من الأعمال بهدف الرفع من الفعالية الق�صوى
لل�شبكة ،خا�صة عرب حماربة اخل�سائر (�ضياع
الطاقة) :
•> موا�صلة الربنامج الـممتد عرب �سنوات ،اخلا�ص
بتغيري اجلهد من  5,5كيلوفولط �إىل  20كيلوفولط
و الذي ميكن من تقلي�ص خ�سائر (�ضياع) الكهرباء
مبعامل  .13و �شمل حوايل  250مركزا للتوزيع
العمومي و  83مركزا للزبناء،
•> ا�ستهداف الأعمال بف�ضل التقطيع الكهربائي :
عدادات مركبة فـي مراكز التوزيع العمومي متكن
من حتديد الـمناطق التي تتميز ب�ضعف
فـي الـمردودية،
•> موا�صلة تغيري اجلهد ،B2/B1
•> االنتقال فـي الـمحمدية من �شبكة  22كيلوفولط �إىل
�شبكة  20كيلوفولط ،بـ  85مركزا للتوزيع العمومي
و مركزا للزبناء.

تدعيم و ت�أمني البنيات التحتية لل�شبكة

�سنة  ،2013عززت ليدك �أعمالها من �أجل ت�أمني
ال�شبكة عرب :
•> و�ضع خاليا �سدودة فـي  150مركزا للتوزيع
العمومي ،و ذلك من �أجل الوقاية من الأعطاب فـي
حالة الفـي�ضانات .مت فـي الـمجموع� ،إعادة ت�أهيل
 330مركزا للتوزيع العمومي منذ �سنة ،2011
•> برنامج طموح لال�ستثمارات و ال�صيانة فـي مراكز
التحويل ،على اخل�صو�ص عرب :
> �إمتام تو�سيع مركز التحويل �أبي دوليبي (�إمداد
حمتمل لـ � 20 000سكن)،
> �إعادة ت�أهيل مركز التحويل الـمحمدية � :إمتام
�أ�شغال الهند�سة الـمدنية و �إطالق الأ�شغال
الـمتعلقة بالتجهيزات الكهربائية،

> �إنهاء �أ�شغال الـمراجعة الع�شرية لـمركز التحويل
«العيون»،
> ا�ستبدال حمول  40ميغافولط �أمبري مبركز
التحويل �شاﭭينيي،
> ا�ستالم خم�سة حموالت جديدة بقوة 225/20
كيلوفولط و  60/20كيلوفولط فـي �إطار
التو�سيعات الـم�ستقبلية و عمليات �إعادة ت�أهيل
مراكز التحويل (�سيدي عثمان ،دار بوعزة،
الـمحمدية و زناتة).
•> تنظيم تكوين عملي حول تدبري الأزمة لفائدة فرق
التدخالت (وحدة التدخل ال�سريع  -الكهرباء).
�سنة  ،2013انخف�ض عدد احلوادث فـي ال�شبكة
الأولية بـ  17,2%مقارنة مع �سنة  .2012و بلغ 412
حادث� ،ضمنها  98ناجتة عن اقتالع الأ�سالك.

حتديث الـمعدات و التجهيزات

وا�صلت ليدك تفعيل م�شروع التحكم عن بعد الذي
ميكن من تدبري الـمن�ش�آت الكهربائية عن بعد .مركز
التحويل عني حرودة و كذا  15مركزا للتوزيع العمومي
التي يتم ت�سيريها عن بعد ،مت �سنة  2013ربطها
مبن�صة الـمكتب الـمركزي للقيادة.

ال ـتـجــديـد
•> تطبيق  NavigGeoالذي قامت ليدك
بت�صميمه ،هو �آلية متكن الأعوان الـميدانيني
من التحديد اجلغرافـي لـمواقع مراكز التوزيع
العمومي بالدار البي�ضاء الكربى مبا�شرة على
جهاز �سمارتفون .هكذا ،يح�سن هذا التطبيق
جناعتهم و فعاليتهم فـي حاالت �أزمة ،و ذلك
عرب تقلي�ص �أجل التدخل و تر�شيد التنقالت.
•> �سارية التثبيت  ،Totemهي منظومة طورتها
ليدك ،الهدف منها احلد من خطر ال�سقوط
من الأعلى بوا�سطة تعزيز �سالمة فرق ال�صيانة
الـمعنية بالتدخل على علو يفوق � 3أمتار من
الأر�ض ،فـي حموالت القوة الـمتواجدة فـي مراكز
التحويل الكهربائي الع�شرة.
تتكون هذه الـمنظومة ( )Totemمن جمموعتني
 :قاعدة م�شدودة فـي الدعامة و جذع عمود
بالألومينيوم قابل للنقل ،و ميكن تنقيلها و �إعادة
تركيبها عند كل ا�ستعمال ،و ذلك على م�ستوى
مراكز التحويل الكهربائي الع�شرة.

الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة

•> �شبكة تفوق  6 000كلـم  2 395 :كلـم باجلهد الـمتو�سط و  3 752باجلهد الـمنخف�ض،
�أكرث من  67%منها مطمورة فـي الأر�ض
•>  10مراكز للتحويل الكهربائي بقوة مركبة تبلغ  1 470ميغافولط �أمبري
•> حوايل  3 152مركزا للتوزيع العمومي و  1 717مركزا للزبناء
•>  1 722عداد كهربائي (اجلهد الـمتو�سط ) و  918 474عداد كهربائي (اجلهد الـمنخف�ض)
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ا�ستغالل الإنارة العمومية

ت�سريع تطوير ال�شبكة

�سنة  ،2013متيز ن�شاط الإنارة العمومية بتطورين كبريين  :تو�سيع
الـمجال الذي تتكلف به ليدك و �إطالق برنامج الأعمال الأولوية للقرب.
الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2013

80%

من الزبناء را�ضون على خدمتنا

ن�سبة اجلاهزية بالدار البي�ضاء

حوايل

96%
 22كلـم
من التو�سيعات
و التجديدات
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�أكرث من

93%

ن�سبة اجلاهزية بالـمحمدية

�أكرث من

93%

ا�سـتـثـمـار 2013

51

*

ن�سبة اجلاهزية
بعني حرودة

مليون درهم

* �ضمنه التحمالت غري الـمبا�شرة �أو الأتعاب،
خارج �ض.ق.م للـمف َّو�ض له ،مبا فـي ذلك �ض.ق.م
ل�صندوق الأ�شغال

ا�ستغالل الإنارة العمومية

الرهانات الرئي�سية
ن�شاط ا�ستغالل الإنارة العمومية بليدك له
�أهداف عديدة :
•> الـم�ساهمة فـي الأمن و التنمية االجتماعية
للـمدينة ،خا�صة بالأحياء الفقرية ،و ذلك
بوا�سطة ت�أهيل �شبكة الإنارة العمومية و �إزالة
«النقط ال�سوداء»،
•> مواكبة التنمية احل�ضرية عرب توفـري الإنارة
العمومية فـي التجزئات اجلديدة،
•> الـمحافظة على البيئة بالتحكم فـي ا�ستهالكات
الطاقة.

تو�سيع جمال تدبري ليدك

بطلب من ال�سلطة الـمفو�ضة و بقرار للجنة تتبع
التدبري الـمفو�ض� ،شرعت ليدك ابتداء من � 1أبريل
 2013فـي تدبري ن�شاط الإنارة العمومية بالـمناطق
الـمدارية للجماعة احل�ضرية للدار البي�ضاء الذي كان
�إىل غاية هذا التاريخ تابعا للـمكتب الوطني للكهرباء
و الـماء ال�صالح لل�شرب .هكذا ،فخالل �سنة ،2013
ارتفعت بن�سبة  18%ح�ضرية النقط ال�ضوئية التي
تدبرها ليدك.

ت�سريع اال�ستثمارات مع �إطالق برنامج
الأعمال الأولوية للقرب

برنامج الأعمال الأولوية للقرب الذي �صادقت عليه
جلنة تتبع التدبري الـمفو�ض فـي  19دجنرب ،2013
ي�شمل برناجما طموحا فـي جمال الإنارة العمومية :
فهو يتوقع فـي �سنة واحدة �إجناز الربنامج التوقعي
للتو�سيعات و التجديدات الـمربجمة فـي البداية
لل�سنوات ال�ست الـمقبلة� ،أي ا�ستثمار توقعي لأكرث
من  138مليون درهم خارج ال�ضرائب �سنة .2014
الهدف هو التح�سني ب�شكل ملـمو�س لـم�ستوى الإ�ضاءة
فـي جمموع جمال التدبري الـمفو�ض ،و ب�شكل خا�ص،
فـي الـمناطق الـمدارية للجماعة احل�ضرية
للدار البي�ضاء التي مت التكلف بها ابتداء
من �أبريل .2013

حت�سني ال�سالمة و تدعيم احلياة االجتماعية
و الـمحافظة على البيئة

�سنة  ،2013وا�صلت ليدك �أعمالها لتقوية و ا�ستغالل
ال�شبكة ،على اخل�صو�ص بوا�سطة:
•> جتديد  21,4كلـم من ال�شبكة عرب و�ضع  637عمود
�إنارة و  937م�صباح ،و تو�سيع ال�شبكة بـ  10,7كلـم
من خالل و�ضع  228عمود �إنارة و  337م�صباح،
مما ممكن من �إزالة  12نقطة �سوداء،
•> تفعيل �سيا�سة �صيانة وقائية ل�شبكة الإنارة
العمومية مبجموع جمال التدبري الـمفو�ض ،خا�صة
بالـمناطق الـمدارية ،و ذلك بوا�سطة برنامج جتديد
الـم�صابيح ،و الأعمدة و �إ�ضفاء الـمطابقة على
�شبكة الإنارة العمومية بتجديد  5 423م�صباح
و  1 685عمود �إنارة،
•> الـموا�صلة �سنة  2013لالختبارات الـميكانيكية
على الأعمدة  :هكذا ،متت مراقبة  5 400عمود
و ا�ستبدال الأعمدة الـمعر�ضة لل�سقوط،
•> �إجناز خرائطية للإنارة بالدار البي�ضاء
و الـمحمدية متكن من تقييم م�ستوى خدمة الإنارة
العمومية باالرتكاز على م�ستوى الإ�ضاءة الذي
يقا�س بوا�سطة ك�شوفات ميدانية تنجز بالليل عرب
�سيارة خفـيفة حتمل جهازا لقيا�س م�ستوى الإ�ضاءة
و مزودة بنظام حتديد الـمواقع  GPSمت�صل بنظام
الـمعلومات اجلغرافـية (،)SIG

•> تركيب منظومات النجاعة الطاقية  :اقتناء معدات
ذات مردودية طاقية عالية ،و�ضع  12موازنا للجهد
بهدف تقلي�ص اال�ستهالك بـ  30%بعد منت�صف
الليل و م�صابيح اقت�صادية جديدة بقوة  36واط
با�ستبدال الـم�صابيح ذات قوة  150واط،
•> تفعيل برنامج �أعمال لتح�سني نظام ال�صحة
و ال�سالمة (تكوين ،حت�سي�س ،اقتناء معدات
جديدة� -شاحنات رافعة .)...

ال ـتـجــديـد

•> من �أجل تر�شيد ا�ستهالك الطاقة ،قامت
ليدك �سنة  2013برتكيب م�صابيح ال�صمام
الثنائي  LEDفـي موقعني منوذجيني .هذا
اجليل اجلديد من الـم�صابيح ميكن من
اقت�صاد �إىل غاية  30%من الطاقة.

الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة
•>  3 991كلـم من ال�شبكة
•>  136 704نقطة �ضوئية� ،ضمنها  93 000عمود �إنارة
•>  10متعاونني «الـمنري» مكلفـني مبراقبة ال�شبكة ليال و نهارا
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اخلدمات للزبناء

�إر�ساء عالقة ثقة مع جمموع الزبناء

�إطالق التزامات اخلدمة ،تقوية �شبكات القرب ،تطوير ال�سريورات  :تلتزم
ليدك �سنة  2013من �أجل ر�ضى �أكرب لزبنائها و فعالية ق�صوى متزايدة
خلدماتها.
الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2013

80%

من الزبناء را�ضون على خدمتنا

حوايل

حوايل

2 227 000

633 000

زبون

ات�صال

حوايل

1 917 000
عقد للزبناء
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تكفل بها مركز العالقات
مع الزبناء
العموم �سارية الـمفعول

مت ا�ستقبالهم
فـي الوكاالت

اخلدمات للزبناء
خدمة للزبون «تلتزم»

لال�ستجابة النتظارات زبنائها العموم ،قامت ليدك
فـي بداية �أبريل  2013ب�إطالق  10التزامات للخدمة
ملـمو�سة و قابلة للقيا�س ،ت�ستهدف انتظارات الزبناء
التي مت جمعها عرب منظومة ا�ستماع كاملة متت
تعب�أتها ب�شكل م�سبق.
فـي �أواخر �شهر دجنرب  ،2013بلغ متو�سط ن�سبة
احرتام هاته االلتزامات باخلدمة  .96,7%و قامت
ليدك بو�ضع و�سائل مراقبة للت�أكد من مطابقتها لدى
الزبناء.
هذه االلتزامات الع�شرة للخدمة تهم جميع مهن
الـمقاولة ،و تلزم كل فرد من متعاوين ليدك و مت
تدعيمها بحملة توا�صلية كربى .و �سيتم تفعيل هاته
الدينامية لاللتزامات �سنة  2014لدى جميع فئات
زبناء ليدك (ال�صناعيني ،الـمنع�شني العقاريني/
الـمجزئني و اجلماعات/الإدارات).

فعالية عملياتية متزايدة

�سنة  ،2013مكنت �أعمال عدة من تعزيز الفعالية
العملياتية للخدمات و تفاعل تدخالت الفرق ،خا�صة :
•> موا�صلة جتربة منوذجية للتجهيز بجيل جديد
من نظام ( PDAالـم�ساعد الرقمي ال�شخ�صي)
للأعوان الـمكلفـني بالتدخالت الـميدانية ال�صغرية،
و الذي ميكن من ربط الإت�صال بنظام الـمعلومات
فـي الوقت حينه و عن بعد.
•> حتيني مرجع ال�شركة للعناوين الـمتقا�سمة من
�أجل ت�سهيل عمل الفرق الـميدانية و تقلي�ص �أجل
التدخالت .كما �أن النظام ميكن من حتديد الزبناء
الذين �شملهم حادث حمتمل و �إ�شعارهم بذلك �إذا
اقت�ضى الأمر.
•> تنويع قنوات الأداء للزبناء اخلوا�ص عرب جتربة
منوذجية للتح�صيل بوا�سطة �شبكة نقط البيع
 GNS Technologiesالتي حتمل �إ�سم «.»MPOST
و �سيتم تعميم اخلدمة خالل �سنة  2014فـي
الدار البي�ضاء الكربى.

•> تقوية منظومة اال�ستماع للزبناء على �أ�سا�س
ا�ستطالعات ن�صف �سنوية لقيا�س ر�ضى الزبناء،
و ا�ستطالعات ما بعد اخلدمة (الإ�صالح،
اال�ستقبال بالوكالة و فـي ف�ضاءات اخلدمات ،جودة
التوا�صل لدى مركز العالقات مع الزبناء،)...
و مراجعة و�سائل قيا�س الر�ضى من �أجل مالءمتها
مع تطورات ن�شاط جمال الزبناء (انتظارات جديدة
للزبناء ،خدمات جديدة.)...
•> الـمراجعة العامة جلميع وثائق اجلودة الـمتعلقة
ب�سريورة تدبري جمال الزبناء.
مبتم �سنة � ،2013سجلت ليدك معدالت غري م�سبوقة
لر�ضى زبنائها اخلوا�ص ،و التي بلغت :
•>  80%بالن�سبة جلودة اخلدمات لفائدة الزبناء
العموم،
•>  87%بالن�سبة خلدمات الإ�صالح (جميع الـمهن)،
•>  97%بالن�سبة جلودة اال�ستقبال فـي الوكالة،
•>  86%بالن�سبة خلدمة اال�شرتاك.

تطوير الن�شاط

�سنة  ،2013واكبت ليدك تطور العقود الكربى
مهيكلة للدار البي�ضاء الكربى
الـمرتبطة مب�شاريع ِ
(كازا طراموي� ،أنفا بال�ص ،م�ست�شفى ال�شيخ خليفة،
مارينا )...و التزمت فـي عقود جديدة تهم ربط زبناء
كبار بال�شبكة (موقع كازانري�شور ،م�شروع ميدبارك).
و من �أجل تب�سيط و ت�سهيل عالقات الـمقاولة مع
الزبناء متعددي الـمواقع (�أبناك ،فاعلي
االت�صاالت� ،)...أحدثت ليدك �شباكا وحيدا لهذه
الفئة.
كما �شرعت الـمقاولة فـي �إجراء مراجعة كاملة حللقة
معاجلة ملفات التجزئات.
و من جهة �أخرى ،متيزت العالقات مع الـمنع�شني
العقاريني �سنة  2013بتنظيم لقاءات منتظمة مع
الفدرالية الوطنية للـمنع�شني العقاريني (،)FNPI
و مراجعة تكلفة ربط الـم�شاريع التي تتوقع ،ابتداء
من  19دجنرب  ،2013جتميد مبد�أ احل�ص�ص و تغيري
م�ستوى م�ساهمات الـماء و التطهري التي ي�سددها
الـمنع�شون.

 10التزامات للخدمة
جتاه الزبناء العموم

اال�ستقبال
� > 1إجابة زبنائنا � 24ساعة 24/و � 7أيام،7/
على الرقم .05 22 31 20 20
 > 2خدمة زبنائنا بوكاالتنا فـي �أقل من 15
دقيقة.
الفاتورة
 > 3منح زبنائنا الولوج �إىل تفا�صيل
ا�ستهالكاتهم للتحقق من فاتورتهم قبل
التو�صل بها.
� > 4إخبار زبنائنا ،عرب ر�سالة ق�صرية «،»SMS
فـي حالة ارتفاع غري اعتيادي ال�ستهالكاتهم.
جودة الـماء
 > 5الو�ضع رهن �إ�شارة زبنائنا لنتائج حتاليل
الـماء ال�شروب الـموزع فـي منطقة �سكناهم.
الإ�صالح
 > 6التدخل ،فـي حالة عطب ،فـي �أجل ال يتعدى
� 4ساعات.
ال�شكايات
 > 7الت�أكيد لزبنائنا عرب ر�سالة ق�صرية «،»SMS
التكفل ب�شكايتهم.
� > 8إجابة زبنائنا فـي �أقل من � 10أيام عمل على
كل �شكاية مكتوبة.
ت�شغيل اخلدمة
 > 9ت�أمني ت�شغيل خدمة الـماء و�/أو الكهرباء
لزبنائنا فـي �أقل من � 24ساعة عمل بعد
توقيع عقد الإ�شرتاك.
الإنارة العمومية
 > 10التدخل فـي �أجل ال يتعدى � 4ساعات ابتداء
من ت�سجيل طلب الزبون ،فـي حالة انطفاء
�إنارة زنقة.
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الـموارد الب�شرية

�إمناء الكفاءات و �إ�ضفاء القيمة
عليها ،تعبئة الطاقات

باعتبارها ُم�ش ِّغال مرجعيا فـي الدار البي�ضاء الكربى ،كثفت ليدك �سنة
� 2013أعمالها لفائدة تنمية الكفاءات ،و احلوار الإجتماعي ،و التنوع،
و �صحة و �سالمة الـمتعاونني.

الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2013

137

متعاون جديد

72 200

�ساعة تكوين �ضمنها

حوايل

50%
186
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تكلف بها مكونون داخليون

عملية حركية داخلية

الـموارد الب�شرية

الرهانات الرئي�سية
تهدف �سيا�سة الـموارد الب�شرية �إىل مواكبة تطورات
الـمقاولة باحلر�ص على �أن ينمو الـمتعاونون و ليدك
معا ،ب�شكل متوازن .على �إثر خال�صات بيان الـمقيا�س
الداخلي الـمنجز فـي �إطار م�شروع الـمقاولة �سيرنجي
 ،2020مت حتديد الـم�شاريع اال�سرتاتيجية التالية
باخل�صو�ص للـموارد الب�شرية ب�شركة ليدك :
•> �ضمان مالءمة الكفاءات مع متطلبات تطورات
الـمهن،
•> بناء و هيكلة الـم�سارات الـمهنية،
•> ت�شجيع التنوع ،و الإندماج الثقافـي و تكاف�ؤ
الفر�ص،
•> تعزيز حوار اجتماعي م�س�ؤول مع ال�شركاء
الإجتماعيني.

�ضمان مالءمة الكفاءات مع متطلبات
و تطورات الـمهن،

�سنة  ،2013وا�صلت ليدك �سيا�ستها للت�شغيل
و التكوين بوا�سطة :
•> توظيف حوايل  140متعاونا جديدا ،ال�ستباق
مغادرة الـمحالني على التقاعد،
•> تعزيز التوجيه لت�سهيل اندماج الـمتعاونني اجلدد،
•> �إقامة دورات تكوين بلغت �أكرث من � 72 000ساعة
تكوين مقدمة خا�صة فـي جماالت تقنيات الـمهن،
العالقة مع الزبون ،التدبري و ال�سالمة التي �شكلت
ثلث اال�ستثمارات فـي جمال التكوين �سنة ،2013
•> نقل الـمعرفة بل و �أي�ضا تقا�سم التجارب فـي دورات
تكوينية مت تن�شيط  50%منها من طرف مكونني
داخليني (حوايل  100متعاون تقريبا)،
و ذلك لال�ستفادة من اخلربات الذاتية للـمقاولة
و الـمحافظة عليها،
•> موا�صلة برامج «كفاءات» التي ت�ستهدف �أعوان
الت�أطري اجلدد ،و «منهج» الـموجه للـم�سريين
الـم�ؤهلني،
•> �إطالق �سريورة حتديد خرباء ليدك على �أ�سا�س
مرجع للكفاءات م�صمم على الـمقا�س،
•> مواكبة ن�شاط الإنارة العمومية عرب و�ضع مرجعني
للكفاءات مت �إعدادهما مع الـمعنيني باال�ستغالل
لـمهن الفاعلني و التقنيني.

بناء و هيكلة الـم�سارات الـمهنية

الأعمال الـمنجزة �سنة  2013لتطوير قابلية الت�شغيل
و �إعداد البدالء للـمهام الأكرث ح�سا�سية بالـمقاولة
ان�صبت حول :
•> جل�سات منتظمة مع الـمديريات لتحيني برنامج
البدالء الذي يهم الـمهن احلا�سمة بالـمقاولة
و تفعيل خمططات مالئمة للتطور الفردي،
•> �سيا�سة مواكبة الـمهند�سني ال�شباب لت�سهيل ارتقاء
قدراتهم،
•> ت�شجيع احلركية الداخلية عرب اعتماد ميثاق
للحركية ،ن�شر عرو�ض العمل الداخلية و تنظيم
جل�سات الـم�سار الـمهني .خالل �سنة  ،2013بلغت
ن�سبة احلركية � ،5,28%أي  186عملية حركية،
�ضمنها  11%لفائدة الأطر.

ت�شجيع التنوع ،و الإندماج الثقافـي و تكاف�ؤ
الفر�ص

اقتناعا منها ب�أن التنوع ميثل بالن�سبة للـمقاولة
م�صدرا للفعالية الق�صوى و التجديد ،تركز ليدك
�سيا�ستها حول ثالثة حماور كربى :
•> ت�شغيل و �إدماج ال�شباب � :سنة  30% ،2013من
الأ�شخا�ص الذين مت ت�شغيلهم تقل �أعمارهم
عن � 26سنة،
•> تطوير الـم�سارات الـمهنية للن�ساء من خالل
فتح الـمجال �أمامهن لـممار�سة مهن تعرف على
�أنها «خا�صة بالرجال» كما هو ال�ش�أن �سنة 2013
بالن�سبة لـمهنة العامل فـي جمال الإنارة العمومية
�أو «الآمر باخلدمة» ،و تن�شيط ال�شبكة الداخلية
(الـمر�أة فـي الريادة )Women In Leadership
الهادفة �إىل تطوير التمثيليات بوا�سطة ندوات
و دورات تكوينية،
•> ت�شغيل الأ�شخا�ص الـمعاقني.

تعزيز حوار اجتماعي م�س�ؤول مع ال�شركاء
الإجتماعيني

منذ انطالقة �أن�شطتها �سنة � ،1997أبرمت ليدك
 13اتفاقية مع ال�شركاء الإجتماعيني .فـي �سنة ،2013
مت �إبرام اتفاقيتني  :تهم الأوىل مهام كا�شف العدادات
و عون التح�صيل ،و تتعلق الأخرى بتنظيم وقت
و ظروف عمل الـمتعاونني بوكاالت الزبناء ،على �إثر
اعتماد التزامات اخلدمة الع�شرة.

خربة ليدك لها �صدى
دويل
ليدك ت�ضم متعاونني لديهم خربة مهنية معرتف
بها و مطلوبة دوليا.
�سنة  ،2013مت عقد �شراكات للتكوين مع العديد
من الهيئات الوطنية (وكاالت التوزيع ،فروع �سويز
البيئة الـمتواجدة فـي الـمغرب) و الهيئات الدولية
(JCBU – Jeddah Water Services
بالعربية ال�سعودية و PAEW

Public Authority For Electricity and Water

فـي �سلطنة عمان) .الدورات التكوينية يقدمها
متعاونون من ليدك ،خرباء فـي جماالتهم.

من جهة �أخرى ،و فـي �إطار �شراكة مع الإحتاد العام
لـمقاوالت الـمغرب ،و الـمر�صد الإجتماعي الدويل،
قدمت ليدك دعما لتنظيم ندوة يوم  21نونرب 2013
حول مو�ضوع «احلوار الإجتماعي و الو�ساطة  :دعامتان
لتناف�سية الـمقاولة» و التي �ضمت م�س�ؤويل مقاوالت
و كذا ممثلي النقابات الـمركزية اخلم�س الأكرث
متثيلية فـي الـمملكة.

ال�صحة و ال�سالمة فـي ال�شغل� ،ضرورة حتمية

ال�صحة و ال�سالمة فـي ال�شغل تتواجد فـي قلب �أولويات
ليدك .و قد تقل�ص عدد حوادث ال�شغل بن�سبة 95%
بني �سنتي  1998و .2013
فـي �سنة  ،2013انخف�ض عدد حوادث ال�شغل
الـم�صرح بها مع توقف عن العمل بـ  45%مقارنة
مع �سنة  .2012فـي متم دجنرب  ،2013بلغت ن�سبة
التواتر  )TF) 0,72مقابل � 1,45سنة  ،2012و بلغت
ن�سبة اخلطورة  )TG) 0,04بدون تطور مقارنة
مع �سنة .2012
مت االعرتاف مب�سعى ال�صحة و ال�سالمة فـي ال�شغل
من طرف م�ؤ�س�ستي الـمعهد الـمغربي للتقيي�س و �أفاق
�أفنور الدولية .بعد �إجراء افتحا�ص فـي دجنرب ،2013
جدد الـمفتح�صون �إ�شهاد الت�صديق �إيزو 9001
(�إ�صدار  )2008و �أوزا�س �( 18001إ�صدار ،)2007
فـي �إطار نظام التدبري الـمندمج للجودة و ال�صحة
و ال�سالمة فـي ال�شغل بالـمقاولة.
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االمتياز العملياتي

زيادة الفعالية الق�صوى و ت�شجيع
التجديد
دعما جلميع الـمهن ،و من �أجل زيادة جناعتها العملياتية ،ليدك
تراهن على عدة م�ساعي للتح�سني الـم�ستمر و الرت�شيد.
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االمتياز العملياتي
نظام الت�سيري

•> نظام ليدك لت�سيري الفعالية الق�صوى الذي يرتكز
على مبادئ الت�سيري بال�سريورات ،يهدف �إىل الإر�ضاء
الـم�ستدام لـمجموع الأطراف الـمعنية للـمقاولة ،و ذلك
طبقا لـمجموعة من الـمراجع الدولية و ال�سلوكيات
اجليدة ،التي تقوم ليدك ب�إغنائها با�ستمرار من �أجل
اال�ستجابة لرهاناتها اجلديدة.
�سنة  ،2013ارتقى نظام ت�سيري ليدك �إىل نظام
مندمج للجودة و ال�صحة و ال�سالمة فـي ال�شغل ،يرتكز
على مراجع �إيزو  ،9001و �أوزا�س  ،18001و على
معيار ( NM 00.5.801 - 2009معيار مغربي يعادل
معيار �أوزا�س  .)18001و ي�شمل هذا النظام الـمندمج
جميع �أن�شطة الـمقاولة و من�ش�آتها.
�سنة  ،2013حازت ليدك بنجاح على �إ�شهاد لنظامها
للت�سيري الـمندمج ،اجلودة ،ال�صحة و ال�سالمة فـي
ال�شغل ،وفقا للـمعيارين �إيزو  9001و �أوزا�س ،18001
من طرف م�ؤ�س�ستي الـمعهد الـمغربي للتقيي�س
( )IMANORو �أفاق أ�فـنور الدولية.
كما مت جتديد �إ�شهادين �آخرين �سنة : 2013
•> اعتماد الـمركز التقني للـمقاي�سة عن �أن�شطته
لـمعايرة عدادات الـماء و الكهرباء وفقا لـمرجع
�إيزو ،17025
•> �إ�شهاد �إيزو  27001لنظام تدبري �سالمة
الـمعلومات.

•> م�سعى التزام جميع الـمديرين حول عقود ال�صحة
جودة الأورا�ش
و ال�سالمة فـي ال�شغل و تطوير �أن�شطة الـمراقبة فـي
باعتبارها فاعال فـي جمال ال�شبكات و البنيات
الأورا�ش،
التحتية ،حتر�ص ليدك با�ستمرار على �أورا�شها من
•> تعبئة متزايدة لدى الـمقاوالت الـمناولة للوقاية من
�أجل اال�ستجابة لـمعايري اجلودة و ال�سالمة و البيئة
حوادث الأغيار :
الدولية ،و من �أجل :
> حوايل  6 900زيارة مت القيام بها للأورا�ش،
•> �ضمان �صحة و �سالمة جميع الـمتدخلني فـي
الأورا�ش،
> افتحا�ص و مواكبة حتت الطلب لفائدة  12مقاولة
مناولة،
•> ت�أمني ا�ستدامة الـمن�ش�آت الـمنجزة و �إ�ضفاء القيمة
على ممتلكات الـمدينة،
> تنظيم لقاء درا�سي فـي دجنرب  2013مت
تخ�صي�صه لأهم �شركات خدمات الأ�شغال،
•> تر�شيد التكاليف و الآجال،
> تنظيم �أيام حت�سي�سية لفائدة م�سريين ،و ر�ؤ�ساء
•> تقلي�ص الت�أثري البيئي للأورا�ش.
فرق و من�سقي ال�سالمة بالـمقاوالت،
�سنة  ،2013واكبت ليدك ال�سلطات و الـمنع�شني
> تنظيم  40ح�صة للتكوين فـي جمال ال�سالمة.
العقاريني فـي العديد من الـم�شاريع الـمتعلقة بامتداد
مناطق جديدة (الرحمة ،دار بوعزة ،النوا�صر)...
•> تكثيف الأن�شطة الداخلية للتح�سي�س عرب التكوين
و فـي الـم�شاريع اال�سرتاتيجية احل�ضرية باجلهة
و التوا�صل :
(الدار البي�ضاء الـميناء ،الـم�سرح الكبري،
> تخ�صي�ص حوايل � 20 000ساعة تكوين فـي
كازانري�شور.)...
موا�ضيع مثل العمل فـي الأماكن الـمحتب�سة،
منذ �سنة  ،2012مت �إحداث مديرية ب�شركة ليدك
الـمخاطر الكهربائية ،الأ�شغال فـي الأعلى �أو
خم�ص�صة للأ�شغال تقوم بتدبري هذا الن�شاط و �ضمان
قيادة الـمعدات اخلا�صة،
تتبعه و ت�سيريه جلميع الـمهن  :الـماء ،الكهرباء
> حملة «معا من �أجل  0حادثة مميتة» مت �إطالقها
و التطهري (خارج م�شاريع التطهري الكربى)،
فـي نونرب لتح�سي�س الـمتعاونني و الـمناولني
و حتر�ص على تفعيل م�سعى ال�صحة و ال�سالمة.
و الأغيار للقواعد الأ�سا�سية لل�سالمة،
من جهة �أخرى ،تبذل ليدك جمهودا متوا�صال لت�شجيع
> تنظيم لقاء فـي  20فرباير احتفاال باليوم الوطني
ثقافة ال�صحة و ال�سالمة فـي ال�شركة و لدى ال�شركاء
لل�سالمة الطرقية.
من مقاوالت الأ�شغال� .سنة  ،2013عززت ليدك
�أعمالها عرب :
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الأمن

تهدف �سيا�سة ليدك فـي جمال الأمن �إىل اال�ستجابة
لاللتزام التعاقدي ل�شركة ليدك الذي يتمثل فـي
حماية الـممتلكات الـم�ستعادة و �ضمان ا�ستمرارية
اخلدمة العمومية .و يندرج الأمن ب�شكل وا�سع ،فـي
�سيا�سة الـم�س�ؤولية الـمجتمعية و البيئية للـمقاولة.
فـي �سنة � ،2013صادقت ليدك على ورقة الطريق
للأمن بالن�سبة للفرتة الـممتدة بني 2015 – 2013
و �أطلقت ثالثة تطورات رئي�سية :
•> تطوير ت�صدي الـمقاولة للـمخاطر فـي حالة عادية
�أو فـي حالة �أزمة ،بوا�سطة :
> التفعيل التدريجي لو�سائل تقنية جديدة للأمن
(فـيديو للحماية� ،أجهزة �إنذار )...فـي الـمواقع
الرئي�سية و فـي الـمواقع التي ت�شكل خمطرا له
ت�أثري كبري على حميطها،
> زيادة �إ�ضفاء الطابق الر�سمي على اخلدمات
اخلارجية (احلرا�سة،)...
> �إدماج نظام متنقل للحرا�سة يعمل فـي مواقع
ليدك.
•> تقوية جمال الأمن بالـمقاولة عرب �أعمال �إطفاء
االحرتافـية و تن�شيط ال�شبكة الداخلية،
•> التحكم ب�شكل �أف�ضل فـي تدبري تدفق الأ�شخا�ص
و ظروف ا�ستقبال الزوار ،مع �إطالق جتربة
منوذجية فـي موقع الديوري.

نظام الـمعلومات

عزز نظام الـمعلومات بليدك �سنة  2013م�ساهمته
فـي حت�سني اخلدمات للزبناء و الفعالية العملياتية
الق�صوى ل�شركة ليدك :
•> بو�ضع تطبيقات متكن من تر�شيد التدخالت
الـميدانية :
> اعتماد �أجهزة الـ ( PDAالـم�ساعد الرقمي
ال�شخ�صي) مت�صلة فـي الوقت حينه بنظام
الـمعلومات من �أجل �أعوان التدخالت ال�صغرية،
> �إعادة هيكلة �شبكة ات�صاالت الـمكتب الـمركزي
للقيادة،
> ت�صميم تطبيق جديد  ،NavigGéoمن �أجل
التدبري فـي الوقت حينه لـمهمة «الأمر باخلدمة»
لإجناز الأعمال...
•> بتطوير �آليات تتبع الفعالية الق�صوى :
> تطوير وحدة للـمحاكاة و التحليالت
الـمو�ضوعاتية متعددة الـموا�صفات من �أجل تتبع
تطور الـممتلكات،
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> ت�صميم تطبيق اال�ستك�شاف و الإبحار دعما
لـمخططات �أعمال حت�سني مردوديات
ال�شبكات...
•> بتتبع خمطط �أعمال مهيكل لت�أمني البنيات التحتية :
> تقوية اال�ستمرارية الـمعلوماتية بتفعيل نظام
جديد للتخزين على م�ستوى الـموقع الـمركزي
فـي الديوري،
> ت�أهيل �شبكة االت�صاالت من �أجل التمكن من
ت�شغيل كامريا الـمراقبة (الرهانات الأمنية)،
> ت�أمني التزويد الكهربائي للـمحالت التقنية
احل�سا�سة و ت�شغيل تزويد احتياطي يرتكز على
الطاقة ال�شم�سية فـي مقر الديوري...

االمتياز العملياتي

ال ـتـجــديـد

�سيا�سة جتديد حازمة

منذ �إحداثها ،ت�شجع ليدك روح التجديد .كل ثالثة
�أ�شهر ،تنظم جوائز «�إمتياز» التي تتوج الـمتعاونني
وفقا لـمعايري مثل التجديد ،روح الـمبادرة ،الفعالية
الق�صوى� .سنة  ،2013و للـم�ضي �أبعد من ذلك،
�أحدثت ليدك مديرية التجديد و التن�سيق ،و مهمتها :
تفعيل م�سعى جتديد ت�شاركي على �أ�سا�س مرجع �أجنزه
خرباء.
هذا الـم�سعى الذي ي�شمل جميع �أن�شطة الـمقاولة،
يرمي �إىل �أهداف عديدة :
•> ت�شجيع روح التجديد داخل الـمقاولة من خالل
حتديد و �إ�ضفاء القيمة على الـمبادرات الداخلية،
•> النهو�ض بالتجديدات الـمطورة،
•> مواكبة الـم�شاريع و �ضمان تفعيلها الـملـمو�س.

�سنة  ،2013مت تطوير العديد من التجديدات ،على
�سبيل الـمثال :
•> تطبيق �( AnalyseGéoأنظر الإطار الـمقابل)،
•> م�سعى التزامات اخلدمة لدى الزبناء العموم
التي ارتكزت على اال�ستماع للزبناء و تعبئة جميع
الفاعلني،
•> منوذج ميكن من ا�ستبدال �أطواق �إحكام الإي�صاالت
فـي قنوات الـماء ال�شروب بدون توقيف اخلدمة،
•> تطبيق � ،NavigGéoأداة للحركية ت�سهل التنقالت
فـي مواقع التدخالت من خالل متكني الأعوان،
خا�صة فـي �أوقات الأزمة �أو الـمداومة ،من �إيجاد
مواقع الـمن�ش�آت بكل �سهولة و �سرعة،
•> غطاء �إ�سمنتي ب�ألياف ذات فعالية عالية مب�ساعدة
ممون ،ال�ستبدال الأغطية احلديدية فـي نهاية
الـمطاف و بالتايل جتنب ال�سرقات و خماطر
ال�سالمة لـم�ستعملي الطرق.

بعد فوزها بجوائز التطبيقات الـمتنقلة
لأجهزة �سمارتفون ،توجت ليدك فـي �أبريل
 2013خالل جوائز مبادرة التجديد ()T2i
لـمجموعة �سويز البيئة من �أجل تطبيقها
 ،AnalyseGéoدعامة الأمر باخلدمة
«فـي الوقت حينه» لـمختلف �أن�شطة
الـمقاولة .هذا التطبيق ي�ضع رهن �إ�شارة
متعاوين الـمقاولة :
•> خزانة من الـمعطيات اجلغرافـية
الـم�شرتكة لـمجموع الـمهن بالـمقاولة
(بيان العداد ،ات�صال زبون� ،إ�صالح
ت�سرب ،حتديد موقع �شاحنة تطهري� ،إلخ)،
•> وحدات العر�ض اجلغرافـي «فـي الوقت
حينه» للأعمال اخلا�صة بالـمجال التقني
و مبجال الزبناء و االحت�ساب الفوري
لـم�ؤ�شرات الفعالية الق�صوى.
ب�إ�شراكها مع التحديد اجلغرافـي لـمواقع
الـموارد ميدانيا ،هذه الآلية للتتبع فـي الوقت
حينه لأعمال الـمهن ،متكن من حت�سني
�إجراءات العمل ،و زيادة تفاعلية الـمقاولة
و حتقيق �أرباح مهمة فـي الـمردودية.
هو �أي�ضا �أداة ت�ساعد على اتخاذ القرار،
خا�صة فـي جمال �أولوية اال�ستثمارات.
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التوا�صل

تعزيز القرب و احلوار مع الأطراف
الـمعنية

�أكدت ليدك �سنة  2013التزامها لفائدة �أعمال القرب مع �أطرافها
الـمعنية من �أجل تقوية متو�ضعها كمقاولة تتميز بالقرب و روح الـمواطنة
و التجديد ،و الإمتياز العملياتي.

الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2013

77%

من الزبناء ينظرون �إىل ليدك ب�أنها «مقاولة
تتوا�صل و تخرب زبنائها»

حوايل

�أكرث من

1 000
زائر
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100
زيارة
لور�ش نظام حماربة
تلوث ال�ساحل ال�شرقي

ميدانية لفائدة
ال�سلطات و الـمنتخبني

التوا�صل

الرهانات الرئي�سية
�سنة  ،2013عززت ليدك التوا�صل مع
جمموع �أطرافها الـمعنية باالعتماد على
خم�س رافعات ا�سرتاتيجية ،مندجمة و تكاملية :
•> تطوير توا�صل يتميز بالقرب مع الزبناء،
•> تنمية عالقات م�ؤ�س�ساتية تتميز بالقرب،
•> تطوير ال�شراكة مع الن�سيج اجلمعوي،
•> تقوية العالقة مع و�سائل الإعالم و احل�ضور فـي
�شبكات التوا�صل االجتماعية،
•> تعزيز الفخر باالنتماء لدى الـمتعاونني.

تطوير توا�صل يتميز بالقرب مع الزبناء

�سنة  ،2013نظمت ليدك ثالث حمالت توا�صل
خارجية مهمة جتاه زبنائها ،خا�صة الزبناء العموم.
•> حملتني توا�صليتني كبريتني حول التزامات
اخلدمة الع�شرة
لـمواكبة �إطالق التزامات اخلدمة الع�شر لدى زبنائها
العموم ،نظمت ليدك حملتني توا�صليتني ترتكزان على
منظومة �إعالمية مهمة :
> حملة الإطالق فـي � 5أبريل  ،2013ارتكزت فـي
مرحلة �شد االنتباه على مفهوم �إبداعي جتديدي
«حمو الأفكار ال�شائعة» ،و فـي مرحلة الك�شف عن
احلملة على �شعار «ا�ستمعنا �إليكم و فهمناكم،
و نلتزم جتاهكم» ،و التي تقطع ال�صلة مع الطرق
الكال�سيكية للخطاب الذي توجهه مقاوالت
اخلدمات العمومية.
> حملة ثانية فـي �شهر نونرب حتت �شعار
«الكلـمة هي الكلـمة» ،ترتكز على �أقوال زبناء
يعربون عن جتربتهم مع التزامات اخلدمة.
فـي متم �سنة  ،2013و�صف  77%من الأ�شخا�ص
الـم�ستجوبني ليدك ب�أنها «مقاولة تتوا�صل و تخرب
زبناءها».
•> حت�سي�س الزبناء على التحكم فـي
ا�ستهالكات الـماء و الكهرباء
لـمواكبة زبنائها فـي التحكم فـي ا�ستهالكاتهم للـماء
و الكهرباء ،تنظم ليدك كل �صيف حملة لفائدة
الزبناء العموم .فـي �سنة  ،2013قامت ليدك
بتح�سي�س الزبناء ب�أهمية وجود الـماء و الكهرباء
فـي متناولهم ،مع حثهم على تر�شيد ا�ستعمالهما.

•> لقاء �إخباري و حتاوري مع الفـيدرالية
الوطنية للـمنع�شني العقاريني
فـي مار�س  ،2013نظمت ليدك اللقاء ال�سنوي الثاين
مع الفـيدرالية الوطنية للـمنع�شني العقاريني من �أجل
تبادل الآراء حول م�شروع الـمقاولة �سيرنجي ،2020
و التزامات اخلدمة اخلم�سة الـموجهة للـمنع�شني -
الـمجهزين ،و كذا حول رهانات التنمية احل�ضرية.

تنمية عالقات م�ؤ�س�ساتية تتميز بالقرب

عالوة على عالقات العمل اليومية ،مت �سنة ،2013
القيام ب�أعمال نوعية للقرب جتاه ال�سلطات
و الـمنتخبني الـمحليني ،على اخل�صو�ص :
•> عر�ض م�شروع الـمقاولة �سيرنجي  2020و التزمات
اخلدمة الع�شرة للزبناء العموم،
•> حوايل مائة زيارة ميدانية ل�شرح �أهداف عمليات
اال�ستغالل اجلارية (مثال  :التنظيف الوقائي ل�شبكة
التطهري قبل ال�شتاء)،
•> زيارات للأورا�ش الكربى ،على �سبيل الـمثال ،زيارة
ور�ش م�شروع نظام حماربة تلوث ال�ساحل ال�شرقي
فـي نونرب بح�ضور وايل الدار البي�ضاء الكربى
و رئي�س ال�سلطة الـمفو�ضة.
من جهة �أخرى� ،شكل تد�شني حمطة ت�صفـية الـمياه
العادمة لـمديونة فـي � 3أبريل  ،2013حلظة متميزة
فـي عالقات ليدك مع �شركائها الـم�ؤ�س�ساتيني.

تطوير ال�شراكة مع الن�سيج اجلمعوي

على طول ال�سنة ،قدمت فرق الـمديريات اجلهوية
للجمعيات عمليات اال�ستغالل التي تقوم بها فـي
�أحيائها ،و ذلك من �أجل تف�سري �أهداف الأ�شغال
الـمنجزة.
مبنا�سبة اليوم العالـمي للـماء ،نظمت ليدك زيارات
مواقع حول مو�ضوع دورة الـماء لفائدة العديد من
�أع�ضاء «�شبكة دار البيئة».

تقوية العالقة مع و�سائل الإعالم

�إ�ضافة �إىل العالقات التي تربط الـمقاولة بو�سائل
الإعالم ،تنظم ليدك كل �سنة ،لقاء �إخباريا لتقدمي
�إجنازاتها و رهاناتها.
اللقاء الإخباري الـ  11الـمنظم فـي ماي 2013
الذي قام بتن�شيطه مديرو ليدك� ،ضم �أكرث من
� 30صحافـيا.
عالوة على ذلك ،منذ فرباير  ،2013ترعى ليدك
برنامج «جملة البي�ضاء» الذي يذاع على �أمواج راديو
بلو�س .تعالج «جملة البي�ضاء» ق�ضايا ال�ش�أن الـمحلي
الـمتعلقة بالدار البي�ضاء الكربى و ت�ستهدف اجلمهور
العموم و الـمنتخبني الـمحليني و الفاعلني اجلمعويني.

تعزيز احل�ضور فـي �شبكات التوا�صل
االجتماعية

�سنة  ،2013وطدت ليدك ح�ضورها فـي الإنرتنت
و و�سائل التوا�صل الإجتماعية من �أجل �إخبار العموم
ب�إجنازاتها و عر�ض حمالتها التوا�صلية .فـي متم �سنة
 ،2013بلغ عدد معجبي �صفحة ليدك على الفـي�سبوك
� 11 000شخ�ص ،و اجتذبت مدونتها �أكرث من
 24 000زائرا خالل ال�سنة.

تعزيز الفخر باالنتماء لدى الـمتعاونني

•> مواكبة م�شروع الـمقاولة �سيرنجي 2020

يلعب التوا�صل الداخلي دورا رائدا فـي م�شروع
الـمقاولة .فـي فاحت فرباير ،نظمت ليدك لقاء لإطالق
الـم�شروع �ضم متعاونيها الـ  ،3500ا�ستتبع بتوا�صل
مهيكل حول التوجهات اال�سرتاتيجية لـم�شروع ،2020
ثم حول رهاناته ال�ستة و بعد ذلك الـ  32م�شروعا
ا�سرتاتيجيا.
•> مواكبة تفعيل التزامات اخلدمة الع�شرة
قبل القيام بالتوا�صل اخلارجي حول �إطالق التزامات
اخلدمة ،مت تفعيل حملة «التزاماتنا خلدمة زبنائنا،
قادين بها!» لتعبئة الـمتعاونني حول الـم�شروع.

لقاء �سيرنجي 2020
لقاء �إعطاء انطالقة م�شروع �سيرنجي 2020

كان حلظة قوية فـي حياة الـمقاولة .و قد �ضم
هذا اللقاء فـي �شكل غري م�سبوق جمموع متعاوين
ليدك� ،أي حوايل � 3 500شخ�ص .الـمدير
العام و خمتلف م�سريي الـمقاولة تناوبوا فـي
العر�ض لتقدمي م�شروع الـمقاولة �سيرنجي 2020
للـمتعاونني فـي خمتلف مراحله.
هذا احلدث التاريخي مكن �أي�ضا متعاوين ليدك
من االلتقاء فـي �إطار حميمي لالحتفال بانطالقة
م�شروع الـمقاولة و تقوية متا�سكهم.
•> حملة ال�سالمة «معا ،من �أجل  0حادثة
مميتة !».
�سنة � ،2013أعطت الـمقاولة حملة كربى حتت �شعار
«معا ،من �أجل  0حادثة مميتة!» .هذه احلملة ذكرت
بالقواعد الع�شر الـمنقذة ،و ا�ستهدفت متعاوين ليدك
و الـمقاوالت الـمناولة و جماوري الأورا�ش و الـمن�ش�آت.
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الـم�س�ؤولية الـمجتمعية للـمقاولة

التزام متجدد

�سنة  ،2013مت ت�صنيف ليدك بني الـمت�ألقني فـي جمال الـم�س�ؤولية
الـمجتمعية للـمقاولة « »Top Performers RSEلل�سنة الثانية على التوايل
من طرف وكالة فـيجيو الـمغرب ،كما وا�صلت ال�شركة تفعيل خمططها
لأعمال التنمية الـم�ستدامة.

الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2013

35

عمل للت�ضامن مع اجلمعيات و م�ساندتها

44 300
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مت ربطها �أو فـي طور الربط باخلدمة
منذ  2005فـي �إطار �إمناء-الـمبادرة
الوطنية للتنمية الب�شرية

الـم�س�ؤولية الـمجتمعية للـمقاولة

الرهانات الرئي�سية
بحكم طبيعة مهنها ،و تر�سخها الـمجايل
و �أن�شطتها الـمهيكلة ،ليدك هي فاعل
�أ�سا�سي فـي التنمية الـم�ستدامة للدار البي�ضاء الكربى.
خمطط �أعمال التنمية الـم�ستدامة ( )PADDالذي مت
�إعداده �سنة  2009و قيادته و تقييمه فـي �إطار نظام
ت�سيري الـمقاولة ،هو ُمهي َكل حول �سبعة رهانات كربى
(تنق�سم �إىل  32هدفا و  50عمال) :
•> مدينة نظيفة و �سليمة،
•> مدينة تتحكم فـي مواردها و فـي منوها،
•> مدينة ذات �سيولة فـي ال�سري و اجلوالن،
•> مدينة جذابة على الـم�ستوى االقت�صادي،
•> مدينة يطبعها الأمان،
•> مدينة حري�صة على حكامتها،
•> مدينة مت�ضامنة.
فـي �إطار م�شروع الـمقاولة �سيرنجي  ،2020قامت
ليدك بتحيني خمطط �أعمال التنمية الـم�ستدامة
و مراجعة هند�سته.
�سنة  ،2013عززت الـمقاولة ديناميتها لفائدة تطوير
الولوج �إىل اخلدمات الأ�سا�سية للجميع من خالل
الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية و قدمت �إ�سهامات
ملـمو�سة لكل هذه الرهانات.

م�شروع �إمناء  -الـمبادرة الوطنية للتنمية
الب�شرية ،ولوج �إىل اخلدمات الأ�سا�سية
للجميع

فـي �إطار الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية� ،أعطت
ليدك �سنة  2005انطالقة م�شروع �إمناء  -الـمبادرة
الوطنية للتنمية الب�شرية الذي يهم الـم�ساكن
الـمتواجدة فـي الأحياء الفقرية بالدار البي�ضاء
الكربى .و يرتكز الـم�شروع على مبد إ� الربط الـمنزيل
بخدمات الـماء ال�شروب ،التطهري ال�سائل و الكهرباء
للأ�سر التي تقطن فـي �أحياء ال�سكن غري الالئق و التي
اتخذت ال�سلطات قرار �إبقائها فـي مكانها.
هكذا ،ت�صادق ال�سلطات م�سبقا على العمليات
(الـمجال الرتابي ،االتفاقية ،الئحة الـم�ستفـيدين)...
و توفر ليدك مواكبة خم�ص�صة للزبناء .ي�ستفـيد
الـم�شروع من �إطار متويل مم َّيز يرتكز على م�ساهمة
الـم�ستفـيدين فـي حدود  2 000درهم باحت�ساب
ال�ضرائب لكل خدمة ،مع ت�سهيالت فـي الأداء قد
ترتاوح بني  4و � 7سنوات .ال�سلطة الـمفو�ضة تعفـي
هذه العمليات من ت�سديد الـم�ساهمات و تتحمل ليدك
تكاليف تدبري الـم�شروع.
منذ �إطالق م�شروع �إمناء-الـمبادرة الوطنية للتنمية
الب�شرية� 44 300 ،سكن مت ربطها �أو هي فـي طور
الربط ب�شبكات الـماء و التطهري ،با�ستثمار �إجمايل
مبلغه  734,4مليون درهم.

مت تفعيل م�شروع منوذجي لالندماج الإجتماعي فـي
حي لـمكان�سة ال�شمايل ،ب�شراكة مع اللجنة الإقليمية
للتنمية الب�شرية بعني ال�شق.
فـي هذا احلي الذي قامت ليدك بربطه بال�شبكات،
مت تفعيل برنامج ميتد على �سنتني من طرف م�ؤ�س�سة
زاكورة للرتبية.
ي�ستفـيد ال�سكان من الأن�شطة التالية :
•> دعم مدر�سي و ما قبل �سن التمدر�س،
•> درو�س جماعية فـي حمو الأمية و الـمرحلة التي تليها،
•> ور�شات لتعليم الف�صالة و اخلياطة،
•> مواكبة خللق �أن�شطة مدرة للدخل،
•> التح�سي�س بال�سلوكيات اجليدة «النفايات ،النظافة
و ال�صحة».
متيزت �سنة  2013بـ :
•> �إنهاء �أ�شغال عملية لهراويني ال�شمالية التي مكنت
� 9 400سكن من اال�ستفادة من الولوج للخدمات،
با�ستثمار �إجمايل قدره  142مليون درهم،
•> موا�صلة �أ�شغال الربنامج الأولوي لإقليم النوا�صر
الـمتعلق بربط � 16 000سكن باخلدمات (موزعة
على  41حي �سكني) ،با�ستثمار يقدر بـ  316مليون
درهم باحت�ساب ال�ضرائب،
•> �إجناز �أ�شغال الربنامج التكميلي لعمالة عني ال�شق
الذي يتوقع الولوج للخدمات لفائدة � 2 330سكن
موزعة على � 8أحياء ،با�ستثمار �إجمايل قدره
 47مليون درهم،
•> تعزيز عمليات برنامج �إمناء-الـمبادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية فـي �إطار برنامج الأعمال الأولوية
للقرب ،الذي خ�ص�ص له ا�ستثمار توقعي يبلغ
 118مليون درهم ،و يهدف �إىل الربط باخلدمات
لفائدة � 7 800سكن موزعة على  8مقاطعات
و جماعات.

حماية البيئة

ليدك تواكب م�شاريع التنمية احل�ضرية للدار البي�ضاء
الكربى مع اقرتاح حلول للـمحافظة على البيئة.
الأورا�ش الكربى للتطهري ت�ساهم مبا�شرة فـي تقلي�ص
تلوث الو�سط الطبيعي و حت�سني جودة عي�ش ال�سكان.
حت�سني مردودية �شبكة الـماء ال�شروب التي بلغت ن�سبة
 76%مبتم �سنة  ،2013ميثل اقت�صادا حلوايل
 3,4مليون مرت مكعب من الـماء ال�شروب.

العمل بطريقة مثالية

•> تقلي�ص الت�أثري البيئي
�سنة  ،2013قل�صت ليدك ا�ستهالكاتها الذاتية
للـماء و الكهرباء بن�سبة  7,8%للـماء و 8,5%
للكهرباء .بالفعل ،قامت الـمقاولة برتكيب لوحات
�شم�سية لتزويد مركز Green Data Center
بالكهرباء .و �أحدثت من �أجل �سقي موقعني� ،آبارا
متكن من تقلي�ص ا�ستهالك الـماء ال�شروب بحوايل
 60%فـي ال�سنة.

•> ت�شجيع التنوع
للـمرة الثانية على التوايل ،مت ت�صنيف ليدك من
بني الـمقاوالت « »Top Performers RSEمن طرف
وكالة فـيجيو الـمغرب ،خا�صة عن �أن�شطتها فـي
جمال عدم التمييز و الـم�ساواة الـمهنية.
هذه القائمة من الفائزين ت�ضم الـمقاوالت
الـمغربية احلا�صلة �سنة  2013على �أعلى النقط
بالن�سبة لـ  22معيارا مبرجع ،و التي جتتمع فـي �ستة
جماالت � :إ�ضفاء القيمة على الر�أ�سمال الب�شري،
احرتام حقوق الإن�سان ،حماية البيئة� ،أخالقيات
الأعمال ،جناعة و ا�ستقاللية احلكامة و كذا
االلتزام الـمجتمعي.

حت�سي�س �أطرافنا الـمعنية بالتنمية الـم�ستدامة

تقوم ليدك ب�شكل منتظم بتح�سي�س العموم ،و خا�صة
الأجيال ال�صاعدة ،ب�إ�شكاليات التنمية الـم�ستدامة :
•> �إعادة تنظيم حملة �صيفـية للتح�سي�س باال�ستعمال
الـمعقلن للـماء و الكهرباء،
•> لل�سنة احلادية ع�شرة على التوايل� ،شاركت
الـمقاولة فـي برنامج �شواطئ نظيفة ب�شاطئ اللة
مرمي ،ب�شراكة مع ال�سلطات و الـمدينة (برنامج
اال�صطياف الإيكولوجي لفائدة الأطفال بتن�شيط من
جمعية مدر�سي علوم الأر�ض و احلياة)،
•> على طول ال�سنة ،نظمت ليدك حوايل  100زيارة
للأورا�ش لفائدة ال�سلطات ،الـمنتخبني ،جمعيات
الأحياء ،الـمدار�س و �أي�ضا الوفود الأجنبية من
�أجل متكينهم من الإطالع على الرهانات البيئية
للـمدينة.
موازاة مع ذلك ،كانت ليدك �شريكا للقائني،
«الدورة اخلام�سة لـملتقى  »Planèt’EREو «الـم�ؤمتر
العالـمي ال�سابع للرتبية البيئية» .و فـي �إطار ور�شات
� ،Ergapolisشاركت فـي تنظيم م�سابقة حول �إعادة
ت�أهيل جمازر الدار البي�ضاء.

دعم �أعمال الت�ضامن على الـم�ستوى الـمحلي

�سنة  ،2013كثفت ليدك �أعمالها فـي جمال ت�ضامن
القرب ،فـي �إطار �شراكات مع جمعيات الأحياء بجميع
الـمجال الرتابي للتدبري الـمفو�ض.
نظمت ليدك حملة ت�ضامنية كربى «رم�ضان الت�ضامن»
متثلت فـي توزيع  1 000قفة من الـمواد الغذائية
الأ�سا�سية  ،ب�شراكة مع  30جمعية ،و ذلك مبنا�سبة
�شهر رم�ضان الأبرك.
من جهة �أخرى ،مت �سنة  2013التوقيع على عدة
اتفاقيات دعم مع جمعيات تعمل فـي ميادين التنمية
الب�شرية و البيئة.
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الآفاق

فـي خدمة الـمدينة و �سكانها

�سنة  ،2014الهدف اال�سرتاتيجي الرئي�سي بالن�سبة ل�شركة ليدك هو
�إجناح الـمراجعة التعاقدية اخلما�سية ،و حتقيق جميع الأهداف التوقعية
الـمحددة فـي �إطار هيئاتها للحكامة ،و حتقيق الـم�شاريع اال�سرتاتيجية
ل�سيرنجي .2020

ô`` jô``≤` `à`dG
…ƒ`` æ` `°ù`` dG

52

الآفاق
الـمراجعة التعاقدية اخلما�سية

�سنة � ،2014ست�شرع ليدك مع ال�سلطة الـمفو�ضة
فـي مراجعة عقد التدبري الـمفو�ض .هذه الـمراجعة
التي تتم كل خم�س �سنوات ،هي من�صو�ص عليها فـي
مقت�ضيات العقد .تتعب أ� ليدك للإعداد للـمراجعة
اخلما�سية الثانية ،و خا�صة :
•> حتديد حلول جديدة (مالية ،تعاقدية ،)...مالئمة
للحاجيات من ا�ستثمارات الغد و ال�ضرورية لتنمية
جهة الدار البي�ضاء الكربى،
•> بدرا�سة �سيناريو تنا�سق الـمجاالت الرتابية للـماء/
الكهرباء/التطهري ،بارتباط مع الأطراف الـمعنية.

م�شاريع تعبئة كربى

•> ت�شغيل نظام حماربة تلوث ال�ساحل ال�شرقي
فـي دجنرب 2014
حددت ليدك هدفا لإنهاء الـم�شاريع الكربى للبنيات
التحتية التي �أعطى انطالقتها جاللة الـملك حممد
ال�ساد�س فـي جمال �إزالة تلوث الـمياه العادمة.
و تلتزم �أي�ضا بت�شغيل نظام حماربة تلوث ال�ساحل
ال�شرقي فـي  14دجنرب .2014
	�إجناز هذا الـم�شروع �سريفع ن�سبة �إزالة تلوث الـمياه
العادمة بالدار البي�ضاء �إىل .100%
•> �إجناز برنامج الأعمال الأولوية للقرب
برنامج الأعمال الأولوية للقرب الذي مت و�ضعه
بارتباط مع ال�سلطات الـمحلية ا�ستجابة لرهانات
الولوج للخدمات و البنيات الأ�سا�سية التي عرب
عنها جاللة الـملك حممد ال�ساد�س ،و ذلك فـي
خطابه ال�سامي الـم�ؤرخ فـي � 11أكتوبر  ،2013هو
برنامج ي�شمل حوايل  380م�شروعا تقوم ليدك
بتتبع تقدمها ب�شكل منتظم و بارتباط مع ال�سلطات
الـمحلية.

برنامج ا�ستثماري طموح

بر�سم �سنة  ،2014ق َّدرت ليدك احلاجيات من
اال�ستثمارات ال�ضرورية فـي م�ستوى يفوق م�ستوى �سنة
� ،2013أخذا بعني االعتبار على اخل�صو�ص ،برنامج
الأعمال الأولوية للقرب و موا�صلة متويل نظام حماربة
تلوث ال�ساحل ال�شرقي.

ال�سالمة� ،ضرورة للجميع

تهدف الـمقاولة �إىل الـمزيد من التعبئة ل�ضمان
ال�سالمة للجميع ،متعاونني ،م�ستخدمي الـمناولني
و جماوري الأورا�ش.
تعتزم ليدك تفعيل خمطط �أعمال ال�سالمة الـ ُمح َّدد
فـي �شهر �شتنرب بهدف اال�ستجابة لرهان التحكم فـي
احلوادث التي تقع قرب من�ش�آتها �أو لدى م�ستخدمي
ال�شركات الـمناولة الـمتدخلة فـي �أورا�شها.

الفعالية الق�صوى و االمتياز العملياتي

نظرا للتوقعات االقت�صادية و فر�ضيات انخفا�ض النمو
االقت�صادي �سنة  ،2014تتطلع ليدك بر�سم �سنة
� ،2014إىل منو معتدل حلجم مبيعاتها �سواء بالن�سبة
للكهرباء �أو الـماء و التطهري.
الو�ضعية الـمالية للـمكتب الوطني للكهرباء و الـماء
ال�صالح لل�شرب و كذا حاجياته الهيكلية للتمويل ،تنبئ
بزيادة �أ�سعار �شراء الـماء و الكهرباء خالل ال�شهور
الـمقبلة .للتذكري ،فطبقا لـمقت�ضيات عقد التدبري
الـمفو�ض ،ف�إن الزيادات فـي تعريفات الـمكتب الوطني
للكهرباء و الـماء ال�صالح لل�شرب يتم عك�سها من
طرف ليدك لدى زبنائها بعد اتخاذ القرار من طرف
جلنة تتبع التدبري الـمفو�ض.

فـي ظرفـية منو معتدل للـمبيعات و فر�ضية �ضعف
تطور اجتاه متو�سط �أ�سعار البيع ،و�ضعت ليدك لنف�سها
هدف زيادة جناعتها العملياتية عرب :
•> الـمحافظة على تعبئتها فـي خمططات الأعمال
بهدف منو مردودية الـماء و الكهرباء مبتم �سنة
،2014
•> التحكم فـي جميع تكاليفها العملياتية.
فـي �إطار م�شروع �سيرنجي � ،2020أحدثت ليدك
مديريتني مكلفتني على التوايل بالتجديد و التنويع،
من �أجل القيام على الـمدى الـمتو�سط ،بتحديد
خدمات جديدة لزبنائها و فر�ص منو جديدة.
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التقرير الـمايل

نتائج مالية قوية

�سنة � ،2013أكدت ليدك متانة قوة �أ�س�سها الـمالية و الأداء اجليد
لـم�ؤ�شراتها من خالل رقم معامالت ارتفع بـ  ،5,4%و فائ�ض خام
لال�ستغالل فـي منو بـ  8,5%و حتكم فـي مديونيتها ال�صافـية مع ن�سبة 1
للفائ�ض اخلام لال�ستغالل.
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الأحداث الكربى
ارتفاع معتدل للأحجام الـموزعة على التوايل
بـ  +1,7%للكهرباء و  +1,4%للـماء ال�شروب
ارتفعت مبيعات اجلهد الـمتو�سط لل�صناعيني
بـ  +1,4%مقارنة مع �سنة .2012
فـي ظرفـية اقت�صادية �صعبة خالل الن�صف الأول
من �سنة  ،2013ا�ستفادت مبيعات ال�سنة الـمالية من
انتعا�شة فـي الربع الأخري من ال�سنة ،و من الطلب
ال�صادر عن زبناء جدد ( 3,2%من جمموع ا�ستهالك
هذه الفئة).
مبيعات اجلهد الـمنخف�ض ارتفعت بـ  +1,9%مقارنة
مع �سنة  ،2012و ذلك نتيجة لزيادة متنامية لعدد
الزبناء ( ،)+1,7%و ال�ستقرار اال�ستهالك الفردي
لكل زبون (الظروف الـمناخية �سنة  2013كانت �أقل
�إيجابية مما كانت عليه �سنة  ،)2012و الكت�شافات
مهمة فـي جمال الغ�ش ( +7جيغاواط �ساعة مقارنة مع
�سنة .)2012
�سجلت �أحجام مبيعات الـماء منوا متو�سطا بـ +1,4%
ناجتة بالأ�سا�س عن الزيادة الـمتوا�صلة فـي عدد
الزبناء اخلوا�ص ( +3,9%فـي ال�سنة الـمالية) بحيث
متثل هذه الفئة  77%من حجم الـمبيعات� .إال �أن هذه
الدينامية تباط�أت برتاجع مبيعات الـماء لل�صناعيني
( -8,8%مقارنة مع �سنة .)2012

تطور الأ�سعار الـمتو�سطة للبيع على التوايل
بـ  +0,7%للكهرباء و  +0,5%للـماء ال�شروب

ابتداء من  6يوليوز  ،2013قامت ليدك بتفعيل
الـمراجعة التعريفـية الـمقررة من طرف جلنة تتبع
التدبري الـمفو�ض بتاريخ  3ماي  2013لـموازنة �إعادة
تقييم الأجور القطاعية ل�سنة  .2011ميثل ذلك فـي
�سنة كاملة 1,1% ،من رقم معامالت الـمواد الـموزعة.
عند �إقفال ح�سابات ال�سنة الـمالية  ،2013ظلت
ليدك فـي انتظار تفعيل الـمراجعة االقت�صادية 2011
(حقوق فـي مراجعة خمطط الـمغرب الأخ�ضر
الناجمة عن تطورالـم�ؤ�شرات الـمكونة ل�صيغة مراجعة
عامل الـمقا�صة احلجمية).
الأ�سعار و تفعيل ُم ِ

ا�ستمرارية حت�سني مردودية �شبكة الـماء

�سجلت الفعالية الق�صوى لـمردودية ال�شبكة ارتفاعا
بـ  1نقطة مقارنة مع ال�سنة الـمالية  2012بـ 76%
م�ستفـيدة من خمطط الأعمال متعدد ال�سنوات الذي
يتمركز حول ثالثة حماور رئي�سية  :تقل�ص مدة جريان
الت�سربات ،الإ�ستهداف الأمثل للتجديدات� ،ضمان
جودة ال�شبكات اجلديدة.

التمويالت

فـي �شتنرب � ،2013أ�صدرت ليدك �سندات قرو�ض
بقيمة  550مليون درهم ت�سدد على � 7سنوات ،من
�أجل متويل الربنامج الإ�ستثماري .2013-2014
�إىل غاية  31دجنرب � ،2013سحبني ( )2من �أ�صل
الـ  5الـمتوقعة ،مت القيام بهما مبلغ �إجمايل قدره
 250مليون درهم.
بالـموازاة ،قامت ليدك بتاريخ  31دجنرب  ،2013فـي
�إطار توكيل غري متثيلي لفائدة ال�سلطة الـمفو�ضة،
ب�إ�صدار �سندات باللجوء الـمحدود مبلغها 2 512
مليون درهم.
هذا االقرتا�ض ،غري الـم�ؤثر على الـمديونية ال�صافـية
لل�شركة ،و الـمحت�سب فـي الـمطلوبات ممنوحة
االمتياز ،يتم ت�سديده على � 13سنة باالقتطاع من
�صندوق الأ�شغال و م�ستحقات فـي ذمة ال�سلطة
الـمفو�ضة.

افتحا�ص التدبري الـمفو�ض بر�سم فرتة
2006 – 1997

بتاريخ  10فرباير  ، 2012تو�صلت ليدك ب�إ�شعار من
ال�سلطة الـمفو�ضة تطلب منها دفع مبلغ  546مليون
درهم و تقوميات حما�سبية مببلغ  892مليون درهم
كنتيجة خلال�صات تقرير افتحا�ص التدبري الـمفو�ض
عن فرتة .2006 - 1997

فـي � 20أكتوبر ، 2011و بعد ال�شروع فـي �إعادة
القراءة التعر�ضية لقرارات الـمفتح�صني ،ليدك
رف�ضت جمموع النقط التي �أثريت فـي ملف مف�صل من
الإجابات مت توجيهه �إىل ال�سلطة الـمفو�ضة.
فـي  15فرباير� ،2012أكدت ليدك مرة �أخرى هذا
الـموقف فـي �إر�سالية ر�سمية موجهة �إىل ال�سلطة
الـمفو�ضة للطعن من حيث ال�شكل و الـم�ضمون فـي
جمموع خال�صات هذا التقرير .اجلزء الأكرب من
مالحظات االفتحا�ص يتعلق مبوا�ضيع مت ت�سويتها فـي
ال�سابق فـي �إطار مراجعة ال�شروط التقنية
و االقت�صادية لعقد التدبري الـمفو�ض التي انطلقت
�سنة  2006و اختتمت �سنة  2009بالتوقيع على ملحق
بالعقد مع ال�سلطة الـمفو�ضة.
فـي �أبريل  ،2012طالبت ليدك نتيجة لذلك ،ب�إجراء
خربة م�ستقلة حول خال�صات تقرير افتحا�ص
الـمدينة.
هذه اخلربة الـمنجزة من طرف مكتب دويل م�ستقل
حول اجلوانب الـمحا�سبية و الـمالية ،و الـمعززة
بتحليل قانوين من طرف مكتب حماماة حول بع�ض
النقط اخلا�صة� ،أكدت موقف ليدك و مت �إر�سالها �إىل
ال�سلطة الـمفو�ضة فـي � 31أكتوبر .2012
بتاريخ  3ماي  ،2013اطلعت جلنة تتبع التدبري
الـمفو�ض على التقارير الـمر�سلة من طرف الـمفو�ض
له فـي �أكتوبر  2012و قررت �إحداث جلنة خمتلطة
بني ال�سلطة الـمفو�ضة و ليدك و �سلطة الو�صاية ،من
�أجل اقرتاح حلول لت�سوية هذا الـملف .اجتمعت هذه
اللجنة فـي مرات عدة �سنة .2013
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النتائج الـمالية

ارتفاع رقم الـمعامالت بـ  +5,4%مقارنة مع
�سنة 2012

مبيعات الـمواد ارتفعت بن�سبة  2,5%لتبلغ 5 426

مليون درهم بالأ�سا�س على �إثر تزايد الأحجام.
رقم معامالت الأ�شغال و الـمواد الأخرى �سجال
ارتفاعا بـ  +25%ليبلغ  926مليون درهم نتيجة
لدينامية التعمري و اال�ستثمارات الـمرتبطة بها.

ارتفاع الفائ�ض اخلام لال�ستغالل �إىل
 936مليون درهم+8,5% ،

الهام�ش الإجمايل الـمكون من هام�ش التوزيع (رقم
الـمعامالت على مبيعات الـمواد ناق�ص م�شرتيات لدى
الـمنتجني) ،و من هام�ش بالأن�شطة الأخرى (�أ�شغال
قابلة لل�سداد ،كراء و �صيانة العدادات� ،أتعاب على
الأ�شغال الـمنجزة حل�ساب �صندوق الأ�شغال ،منتوجات
�أخرى) ،بلغ (الهام�ش الإجمايل)  2 175مليون
درهم ،بارتفاع بـ  +4,9%مقارنة مع �سنة .2012
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ارتفاع حتمالت اال�ستغالل متت الـمحافظة عليه فـي
 ،+2,3%على اخل�صو�ص نتيجة لربح فـي الـمردودية
و االقت�صادات الـمحققة فـي �إطار الربنامج متعدد
ال�سنوات .Compass

ا�ستقرار لنتيجة اال�ستغالل فـي  466مليون
درهم+1% ،

نتيجة اال�ستغالل ظلت عموما م�ستقرة بفعل ت�أثري
زيادة اال�ستخمادات الناجمة عن الـم�ستوى القيا�سي
لال�ستثمارات الـممولة من طرف الـمفو�ض له (782
مليون درهم +25% ،مقارنة مع �سنة  )2012و قاعدة
اال�ستخمادات الـمتقادمة ال�ستثماراتها.

ارتفاع النتيجة ال�صافـية بـ  296مليون درهم

ارتفعت النتيجة ال�صافـية �إىل  296مليون درهم
بزيادة بلغت  +7,9%مقارنة مع �سنة  2012م�ستفـيدا
على اخل�صو�ص من نتيجة غري جارية ا�ستثنائية
�إيجابية قدرها  49مليون درهم مرتبطة مبقا�صة
�إعادة تقييم الأجور بر�سم ال�سنوات ال�سابقة.

�إنتاج تدفق نقدي حر �إيجابي قدره
 343مليون درهم و التحكم فـي الـمديونية
ال�صافـية

�سجل التدفق النقدي احلر فائ�ضا قيمته  343مليون
درهم ،بارتفاع بلغ  246مليون درهم مقارنة مع �سنة
 .2012فـي ال�سنة الـمالية  ،2012ارتفاع اال�ستثمارات
الـممولة من طرف الـمفو�ض له مت تعوي�ضه كثريا
بتح�سني احلاجة لر�أ�س الـمال ال َّ
ـموظف الـمتداول،
نتيجة على اخل�صو�ص لتقلي�ص �سندات الزبناء.
ن�سبة االقرتا�ض ال�صافـي لإجمايل فائ�ض اال�ستغالل
بلغت � 0,98%سنة  2013مقابل � 1,24سنة .2012

قرارات اجلمعية العامة العادية
م�ساهمو الليونيز دي زو بالدار البي�ضاء ،ليدك اخت�صارا� ،شركة م�ساهمة ذات ر�أ�سمال  800 000 000درهم ،الـمجتمعون فـي  4يونيو  2014فـي اجلمعية العامة العادية
با�ستدعاء م�ؤرخ فـي  21مار�س  ،2014اتخذوا القرارات التالية :

القرار الأول

�إن اجلمعية العامة العادية بعد �سماع تقرير جمل�س الإدارة حول تدبريه طيلة ال�سنة الـمالية  ،2013و تقرير الـمنتدبني للح�سابات بر�سم ال�سنة الـمالية الـمنتهية فـي 31
دجنرب  ،2013و بعد تفح�ص القوائم الـمالية �إىل غاية  31دجنرب  ،2013ت�صادق على هذه التقارير و على احل�صيلة و على ح�سابات ال�سنة الـمالية  2013كما هي مقدمة
و التي يتبني منها ربح �صاف مبلغه  295 845 133 ,67 +درهم ،و كذا جميع العمليات و التدابري الـمرتجمة باحل�سابات الـمعنية �أو الـملخ�صة فـي التقارير �سالفة الذكر.

القرار الثاين

�إن اجلمعية العامة العادية ،بعد �سماع التقرير اخلا�ص لـمنتدبي احل�سابات حول االتفاقيات الـمن�صو�ص عليها فـي الـمادة  56من القانون  95-17الـمتعلق ب�شركات
الـم�ساهمة ،ت�صادق على م�ستنتجات التقرير الـمعني و على االتفاقيات الواردة فـيه.

القرار الثالث

�إن اجلمعية العامة العادية ،باقرتاح من جمل�س الإدارة ،تقرر ر�صد النتيجة ال�صافـية لل�سنة الـمالية  2013كما يلي:
درهم
•> �أي ربح �صاف لل�سنة الـمالية 2013
درهم
•>  5%لالحتياطي القانوين (ب�سقف حمدد فـي  10%من ر�أ�س الـمال االجتماعي)
درهم
•> الر�صيد
درهم
•> الـمرحل من جديد
درهم
•> ربح قابل للتوزيع
درهم
•> للتوزيع على �سبيل الربيحات (�أي  24,5درهم لل�سهم الواحد)
درهم
•> ر�صيد الـمرحل من جديد �أي
�إن اجلمعية العامة العادية ال�سنوية ،تقرر �أداء الربيحات ابتداء من  10يوليوز .2014

295 845 133 ,67 +
0,00 +
0,00 +
499 599 859 ,84 +
=795 444 993 ,51
 196 000 000 ,00599 444 993 ,51+

القرار الرابع

اجلمعية العامة العادية تعطي لـمجل�س الإدارة �إبراء تاما و نهائيا و بدون حتفظ عن تدبريه لل�سنة الـمالية .2013

القرار الرابع مكرر

خ�ضع للت�صويت م�شروع قرار نوعي حول نقطة مدرجة فـي جدول الأعمال و التي تتعلق ب�إعطاء �إبراءلـمنتدبي احل�سابات.
اجلمعية العامة العادية ت�سجل �أن جمل�س الإدارة لـم ُي ِ
اجلمعية العامة توافق على الت�صويت على م�شروع القرار الذي �أعده مكتب اجلمعية الـمتعلق بهذه النقطة.
اجلمعية العامة العادية تعطي �إبراء لـمكتب مازار ممثال بال�سيد عبدو ديوب ،و لـمكتب �إيرن�ست �آند يونغ ممثال بال�سيد ه�شام الديوري ،عن مهامهما كمنتدبني للح�سابات
بر�سم ال�سنة الـمالية .2013

القرار اخلام�س

حيث �إن ال�سيد �ستيفان كورديي ،ا�ستقال من من�صبه كمت�صرف بتاريخ  21مار�س  ،2014تعطي اجلمعية العامة العادية لهذا الـمت�صرف �إبراء عن تدبريه بر�سم الفرتة
الـممتدة من  12مار�س � 2008إىل  21يناير  ،2014كما تقت�ضيه احلاجة.

القرار ال�ساد�س

اجلمعية العامة العادية ت�سجل و ت�صادق على تعيني جمل�س الإدارة فـي  6يونيو  2013ب�صفة مت�صرفة  :ال�سيدة ماري�-آجن دوبون ،م�سرية مبجموعة �سويز البيئة ،من جن�سية
فرن�سية ،مزدادة فـي  18ماي  1965فـي بولون بيالنكور ( -)92فرن�سا ،احلاملة جلواز ال�سفر رقم  ،09PH27248ال�ساكنة فـي � ،1شارع نييل 75017 -باري�س – فرن�سا.
انتداب هذه الـمت�صرفة ينتهي مع اختتام اجلمعية العامة الـمدعوة للبت فـي ح�سابات ال�سنة الـمالية الـمنتهية فـي  31دجنرب .2014

القرار ال�سابع

ت�سجل و ت�صادق على تعيني جمل�س الإدارة فـي  12فرباير  2014ب�صفة مت�صرف  :ال�سيد جان-كلود دوبيل ،م�سري مبجموعة ج.د.ف �سويز ،من جن�سية فرن�سية ،مزداد
فـي كيميني -بونفاو (فرن�سا) ،احلامل جلواز ال�سفر رقم  ،04TK25762ال�ساكن فـي  107مكرر ،زنقة بول فايان كوتوريي فـي لوفالوا-بريي ( .)92300انتداب هذا
الـمت�صرف ينتهي مع اختتام اجلمعية العامة الـمدعوة للبت فـي ح�سابات ال�سنة الـمالية الـمنتهية فـي  31دجنرب .2014

القرار الثامن

تعطي اجلمعية العامة العادية جميع ال�سلطات لل�سيدة كاترين لوبول برو�ست ،من جن�سية فرن�سية ،مزدادة فـي  01يوليوز  1969فـي روميلي �سور� -ساين ،ال�ساكنة فـي
الدار البي�ضاء رقم  15ممر �شالة  -حي لونك�شامب  -الدار البي�ضاء ،و احلاملة جلواز ال�سفر رقم  ،08DA973192و لكل �شخ�ص �سيحل حملها ق�صد القيام بجميع
�إجراءات الت�سجيل و الإيداع و الن�شر و غريها الـمن�صو�ص عليه قانونيا ،كلـم دعت احلاجة �إىل ذلك.
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التقرير العام لـمنتدبي احل�سابات
ال�سنةالـمالية من فاحت يناير �إىل  31دجنرب 2013

طبقا للـمهمة الـموكولة �إلينا من طرف جمعيتكم
العامة ،قمنا بافتحا�ص القوائم التوليفـية رفقته
ل�شركة ليدك (�شركة م�ساهمة) ،التي تت�ضمن
احل�صيلة و ح�ساب الـمنتوجات و التحمالت،
و قوائم �أر�صدة التدبري ،و جدول التمويل و كذا قائمة
الـمعلومات التكميلية ( )ETICالـمرتبطة بال�سنة
الـمالية الـمنتهية بتاريخ  31دجنرب  .2013وهذه
القوائم التوليفـية تظهر مبلغا من الر�ساميل الذاتية
و الـمماثلة ،قدره  1.687.916.744,01درهم� ،ضمنه
ربح �صاف قيمته  295.845.133,67درهم.

م�س�ؤولية الإدارة

الإدارة م�س�ؤولة عن الإعداد و العر�ض ال�صريح لهذه
القوائم التوليفـية ،طبقا لنظام مراجع احل�سبة
الـمعتمدة فـي الـمغرب .و ت�شمل هذه الـم�س�ؤولية
ت�صميم و و�ضع و تتبع مراقبة داخلية مرتبطة ب�إعداد
و تقدمي قوائم توليفـية التي ال تت�ضمن اختالالت ذات
معنى� ،إ�ضافة �إىل حتديد توقعات حما�سبية معقولة
ح�سب الظروف.

م�س�ؤولية الـمفتح�ص

تكمن م�س�ؤوليتنا فـي التعبري عن ر�أينا حول هذه
القوائم التوليفـية على �أ�سا�س افتحا�صنا .لقد �أجنزنا
مهمتنا طبقا لـمعايري الـمهنة فـي الـمغرب ،بحيث
ت�ستلزم منا هذه الـمعايري االلتزام بقواعد الأخالقيات
و تخطيط و تنفـيذ االفتحا�ص للح�صول على اطمئنان
معقول ب�أن هذه القوائم التوليفـية ال تت�ضمن اختالالت
ذات معنى.
يتطلب االفتحا�ص تفعيل الإجراءات من �أجل جمع
العنا�صر الدالة التي تتعلق بالـمبالغ و الـمعلومات
الواردة فـي القوائم التوليفـية .يتوقف اختيار
فتح�ص ،مثلـم تقييم الـمخاطر
الإجراءات على قرار الـ ُم ِ
و القوائم التوليفـية يت�ضمنان اختالالت ذات معنى.
فتح�ص
ب�إجراء هذه التقييمات للـمخطر ،ي�أخذ الـ ُم ِ
بعني االعتبار الـمراقبة الداخلية الـمعمول بها فـي
اجلهاز الـمرتبط بو�ضع و تقدمي القوائم التوليفـية من
�أجل حتديد �إجراءات لالفتحا�ص تكون منا�سبة لهذه
الظروف ،و لي�س بهدف الإدالء بر�أي حول جناعتها.
ي�شمل االفتحا�ص �أي�ضا ،تقييما لل�صبغة الـمنا�سبة
لأمناط احل�سبة الـمعتمدة و ال�صبغة الـمعقولة
للتوقعات الـمحا�سبية الـمنجزة من طرف الإدارة ،مثلـم
تقييم العر�ض العام للقوائم التوليفـية .نعتقد ب�أن
العنا�صر الدالة التي مت جمعها هي كافـية
و منا�سبة لإعطاء الأ�سا�س لر�أينا.
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ر�أي حول القوائم التوليفـية

ن�شهد ب�أن القوائم التوليفـية الـم�شار �إليها فـي الفقرة
الأوىل �أعاله هي م�ضبوطة و حقيقية ،و تعطي فـي
جميع جوانبها الدالة �صورة وفـية عن نتيجة عمليات
ال�سنة الـمالية الـمنتهية و كذا عن الو�ضعية الـمالية
و الذمة الـمالية ل�شركة ليدك �إىل غاية  31دجنرب
 2013طبقا لنظام مراجع احل�سبة الـمعتمدة فـي
الـمغرب .و بدون ت�شكيك فـي اال�ستنتاج الـمعرب عنه
�أعاله ،نثري انتباهكم �إىل النقاط الثالث التالية :
•> على �إثر تنقيل تدبري نظام تقاعد م�ستخدمي
التدبري الـمفو�ض من ال�صندوق الـم�شرتك للتقاعد
(� )CCRإىل النظام اجلماعي لـمنح رواتب التقاعد
( ،)RCARليدك وجدت نف�سها فـي  31دجنرب
 ،2013مدينة مببلغ �صاف قدره  102مليون درهم
الذي يعادل الفرق بني الـم�ساهمات الـمتو�صل بها
و الـمعا�شات الـمدفوعة .و ملحق مراجعة عقد التدبري
الـمفو�ض بتاريخ  11ماي  ،2009ي�ؤكد �أن �سلطة
الو�صاية �ستقوم بالبحث عن الـموارد لدى الدولة
للـم�ساهمة فـي ت�صفـية هذه الو�ضعية ،و ذلك طبقا
لقرارات اللجان التقنية للتتبع بتاريخ  17دجنرب
 2003و  24دجنرب  .2004فـي الإطار نف�سه ،ليدك
ت�سجل دينا جتاه ال�سلطة الـمفو�ضة مبلغه
 48مليون درهم �إىل غاية  31دجنرب  ،2013ميثل
الدفوعات الـم�سددة لل�صندوق الوطني للتقاعد
و الت�أمني ( )CNRAفـي �إطار نظام التقاعد التكميلي
( )RECOREالذي يهدف �إىل �إبقاء معا�شات
الـم�ستخدمني النظاميني الـمغادرين لأجل التقاعد،
فـي نف�س م�ستوى الـمعا�ش الذي كان م�ضمونا من
طرف ال�صندوق الـم�شرتك للتقاعد (.)CCR
•> �سنة  ،2011تو�صلت ليدك بالتقرير النهائي
لالفتحا�ص الذي �أجنز بطلب من ال�سلطة الـمفو�ضة
للفرتة من � 1997إىل  .2006و يظهر هذا التقرير
مبلغا �إجماليا للتقومي قدره  1 438مليون درهم
�ضمنها مبلغ  546مليون درهم تدفعه ليدك
و تقوميات حما�سبية من احل�سابات بقيمة 892
مليون درهم .ليدك نازعت جميع التقوميات الواردة
فـي تقرير هذا االفتحا�ص من خالل ال�شرح على
اخل�صو�ص ،ب�أن جزء كبريا من التقوميات الـم�شار
�إليها فـي هذا التقرير متت معاجلتها فـي ملحق
عقد التدبري الـمفو�ض الـموقع فـي ماي .2009

من جهة �أخرى ،مت �إجناز خربة م�ستقلة بطلب من
ليدك ،و �أر�سل تقرير لل�سلطة الـمفو�ضة بتاريخ
� 31أكتوبر  ،2012يحلل النقط الواردة فـي افتحا�ص
الـمدينة� .إىل غاية اليوم ،الـم�ساعي جارية مع
ال�سلطة الـمفو�ضة من �أجل موا�صلة الإجراءات
الـمتوقعة فـي �إطار مقت�ضيات عقد التدبري الـمفو�ض
بالن�سبة لو�ضعية مماثلة.
•> فـي � 14أبريل  ،2011تو�صلت ليدك ب�إر�سالية من
مكتب ال�صرف على �إثر مراقبة قامت بها م�صالح
مكتب ال�صرف للفرتة الـممتدة بني  2005و .2011
طلبت هذه الإر�سالية تو�ضيحات تتعلق ببع�ض
الـمالحظات الـم�سجلة و كانت مو�ضوع �إجابة
ا�ستداللية و مف�صلة لل�شركة م�ؤرخة فـي  6يونيو
 .2011فـي �سنة  ،2013قرر مكتب ال�صرف
متديد مراقبته للفرتة بني  2011و  .2012جهاز
الت�سيري لدى ليدك يو�ضح �أن مكتب ال�صرف وافق
على الأخذ بعني االعتبار لـمقت�ضيات عقد التدبري
الـمفو�ض �أثناء حتليل التحويالت الـمنزة من طرف
ال�شركة .هكذا ،وجهت ليدك لـمكتب ال�صرف فـي
� 12أبريل  ،2013معلومات تكميلية و وثائق .فـي
 27يونيو  ،2013تو�صلت ليدك من مكتب ال�صرف
ب�إر�سالية تت�ضمن الـمخالفات الـم�سجلة فـي الفرتة
الـممتدة بني  2005و  ،2012و يطلب فـيها من
ليدك �إمداده كل الـمعلومات التكميلية و الوثائق
داخل �أجل حمدد .قامت ليدك بتقدمي الـمعلومات
التكميلية فـي �إجابة موجهة لـمكتب ال�صرف بتاريخ
 17يوليوز  .2013و مت عقد اجتماع مع م�صالح
هذا الأخري فـي � 12شتنرب  2013و �إر�سال معلومات
تكميلية جديدة فـي � 3أكتوبر  .2013نازعت ليدك
الـمالحظات الرئي�سية التي قدمها مكتب ال�صرف
و تعترب �أن التربيرات الـمقدمة هي دالة و من �ش�أنها
�إقناع مكتب ال�صرف مبطابقة ممار�سة ما تقوم به
ليدك مع القانون الـمعمول به و�/أو مع عقد التدبري
الـمفو�ض.

الـمراقبات و الـمعلومات النوعية

لقد قمنا �أي�ضا بالـمراقبات اخلا�صة الـمن�صو�ص
عليها قانونيا ،و ت�أكدنا باخل�صو�ص من �صدق و تطابق
الـمعلومات الـمقدمة فـي تقرير التدبري لـمجل�س
الإدارة الـموجه للـم�ساهمني مع القوائم التوليفـية
لل�شركة.

الدار البي�ضاء فـي  13فرباير 2014

الـمنتدبان للح�سابات
مازار لالفتحا�ص و اال�ست�شارة
عبدو ديوب � -شريك

�إيرن�ست �آند ياونغ
ب�شري التازي � -شريك

التقرير اخلا�ص لـمنتدبي احل�سابات
ال�سنة الـمالية من فاحت يناير �إىل  31دجنرب 2013

ب�صفتنا منتدبي احل�سابات ل�شركتكم ،نقدم لكم
تقريرنا عن االتفاقيات الـمقننة طبقا لـمقت�ضيات
الـمواد � 56إىل  59من القانون  95-17كما مت تغيريه
و تتميمه بالقانون  05-20و مر�سومه التطبيقي.
يتعني علينا �أن نقدم لكم اخل�صائ�ص و الـمقت�ضيات
الأ�سا�سية لالتفاقيات التي �سبق �إخبارنا بها من
طرف رئي�س جمل�س الإدارة �أو علـمنا بها خالل قيامنا
مبهمتنا ،بدون �إبداء ر�أي حول جدواها و م�شروعيتها،
�أو البحث عن وجود اتفاقيات �أخرى.
يتعني عليكم ،وفقا للقانون �أعاله� ،إبداء ر�أيكم حول
الـم�صادقة عليها.
لقد قمنا بتفعيل الإجراءات التي ارت�أينا �أنها �ضرورية
جتاه معايري الـمهنة فـي الـمغرب .و ت�ضمنت هذه
الإجراءات الت�أكد من تطابق الـمعلومات الـمر�سلة
�إلينا مع الوثائق الأ�صلية الـمنبثقة عنها.

 .1اتفاقيات مربمة خالل ال�سنة الـمالية
 1.1اتفاقية تتعلق ب�شراء حوا�سيب حممولة
من ميديتيل لفائدة �أعوان ليدك

•> الـمعنيون :
> ميديتيل ،فرع كل من �صندوق الإيداع و التدبري
و فـينان�س.كوم.
> ليدك فرع فـيبار القاب�ضة ،الفرع هي الأخرى فـي
�صندوق الإيداع و التدبري.
> ليدك فرع الـملكية الوطنية للت�أمني ،الفرع هي
الأخرى فـي فـينان�س.كوم.
•> مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :الغاية من هذه
االتفاقية الـموقعة فـي دجنرب  2013هي جتهيز
الأعوان الـميدانيني ب�أجهزة معلوماتية متكن من
الربط الدائم مع البنية التحتية الـمعلوماتية ل�شركة
ليدك.
•> مقت�ضيات �أ�سا�سية  :مت �إبرام هذه االتفاقية
لفرتة نهائية مدتها � 24شهرا .يتم تنفـيذها من
خالل �إ�صدار طلبيات �ستو�ضح الكميات الـمتعني
ت�سليمها ح�سب مرجع و تواريخ الت�سليم على �أ�سا�س
جدول �أ�سعار الوحدات الـملحق فـي ال�صفقة.
•> الـمبلغ الـمحت�سب كم�ستعقرات لدى ليدك بر�سم
ال�سنة الـمالية  2013بلغ � 977ألف درهم.
•> الـمبالغ الـمدفوعة  :لـم يتم مبوجب هذه
االتفاقية ،دفع �أي مبلغ من طرف ليدك �سنة
.2013

 .2اتفاقيات مربمة خالل ال�سنوات الـمالية
ال�سابقة و التي ال يزال مفعولها �ساريا خالل
هذه ال�سنة
 .1.2اتفاقية مكتوبة مع  COFELYتتعلق
بخدمات الإ�شراف على الـمن�ش�آت التقنية

•> الـمعنيون  ،COFELY Maroc :فرع جمموعة
 GDF Suezالـم�ساهم الرئي�سي فـي جمموعة SUEZ
 Environnementالتي هي �أي�ضا م�ساهم بح�صة
�أكرب فـي ليدك.
•> مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :الغاية من
هذه االتفاقية الـموقعة فـي � 20أبريل 2012
هي اال�ستفادة من الكفاءات الـمهنية و الو�سائل
الـمعلوماتية لدى  Cofelyلت�أمني الإ�شراف على
الـمن�ش�آت التقنية لـمواقع ليدك بالدار البي�ضاء
و الـمحمدية.
•> مقت�ضيات �أ�سا�سية  :الـمبلغ الإجمايل للخدمات
حمدد على �أ�سا�س جدول الأ�سعار الـمبني فـي
ملف طلبات العرو�ض � 481 :ألف درهم (خارج
ال�ضرائب).
•> الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك بر�سم
ال�سنة الـمالية  2013قدره � 481ألف درهم.
•> الـمبالغ الـمدفوعة  :مت مبوجب هذه االتفاقية،
دفع مبلغ � 577ألف درهم (باحت�ساب ال�ضرائب)
�سنة � 2013إىل .Cofely

 .2.2اتفاقية مكتوبة تتعلق ب�إجناز درا�سة
لتحويل ال�شبكات الـمرتبطة مب�شروع
الطراموي مع C3E/SAFEGE

•> الـمعنيون  ،C3E :فرع جمموعة �سويز البيئة
الـم�ساهم الرئي�سي فـي ليدك.
•> مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :الغاية من هذه
االتفاقية الـموقعة فـي  13يناير  2012هي �إجناز
درا�سة كاملة لتحويل �شبكات الـماء و التطهري
ال�سائل فـي �إطار تغيري م�سار اخلط الأول من
طراموي الدار البي�ضاء.
للتذكري ،مت التوقيع على طلبية تكميلية فـي  5دجنرب
 2012تتعلق ب�إعداد خمطط ل�ضبط �شبكة الكهرباء
فـي �إطار م�شروع طراموي الدار البي�ضاء.
•> مقت�ضيات �أ�سا�سية  :يقدر مبلغ هذه االتفاقية
بـ � 135ألف درهم (خارج ال�ضرائب) و �سيتم دفعه
بعد انتهاء �إجناز الأ�شغال ،و بقدر مبلغ الطلبية
التكميلية بـ � 191ألف درهم (خارج ال�ضرائب).
•> الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك بر�سم
ال�سنة الـمالية  2013قدره � 110ألف درهم.
•> الـمبالغ الـمدفوعة  :مت �سنة  2013مبوجب
هذه االتفاقية ،دفع مبلغ � 37ألف درهم (باحت�ساب
ال�ضرائب) �إىل .C3E

 .3.2اتفاقية مكتوبة تتعلق بخدمات التكوين
و مراقبة مطابقة الأعمدة مع INEOLUM
•> الـمعنيون  ،INEOLUM :فرع جمموعة GDF
 Suezالـم�ساهم الرئي�سي فـي جمموعة SUEZ
 Environnementالتي هي �أي�ضا م�ساهم بح�صة

�أكرب فـي ليدك.
•> مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :الغاية من هذه
االتفاقية الـموقعة فـي  17دجنرب  2012تتعلق
بخدمات التكوين و مراقبة مطابقة �أعمدة الإنارة.
•> مقت�ضيات �أ�سا�سية  :فوترة اخلدمات لأ�سابيع
التكوين و الو�ضع رهن الإ�شارة لآليات مراقبة
�أعمدة الإنارة.
•> الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك بر�سم
ال�سنة الـمالية  2013قدره � 2 200ألف درهم.
•> الـمبالغ الـمدفوعة  :مت مبوجب هذه االتفاقية
دفع مبلغ � 2 637ألف درهم (باحت�ساب ال�ضرائب)
�سنة � 2012إىل .INEOLUM

 .4.2اتفاقية مكتوبة تتعلق ب�إجناز درا�سة
للت�صميم الآيل لـم�شروع القناة الـمجمعة
الغربية الكربى ( )SCOمع NOVEC

•> الـمعنيون :
>  NOVECفرع �صندوق الإيداع و التدبري للتنمية،
الفرع �أي�ضا بن�سبة  100%فـي �صندوق الإيداع
و التدبري.
> ليدك فرع فـيبار القاب�ضة ،الفرع �أي�ضا فـي
�صندوق الإيداع و التدبري.
•> مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :الغاية من هذه
االتفاقية الـموقعة فـي � 7شتنرب  2012تتعلق ب�إجناز
درا�سة للت�صميم الآيل لـم�شروع القناة الـمجمعة
الغربية الكربى (.)SCO
•> الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك بر�سم
ال�سنة الـمالية  2013قدره � 206ألف درهم.
•> الـمبالغ الـمدفوعة  :لـم يتم مبوجب هذه
االتفاقية دفع �أي مبلغ من طرف ليدك �سنة .2013
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 5.2اتفاقية مكتوبة مع �سويز البيئة تتعلق
بالو�ضع رهن الإ�شارة للـموارد الب�شرية

 .7.2اتفاقية مكتوبة مع �سويز البيئة تتعلق
باحلكامة و الـم�ساعدة التقنية و العملياتية

•> الـمبالغ الـمدفوعة  :مت مبوجب هذه االتفاقية،
دفع مبلغ � 1 396ألف درهم (باحت�ساب ال�ضرائب)
�سنة � 2013إىل فـيبار القاب�ضة.

•> الـمعنيون � :سويز البيئة ممثلة بال�سيد دومينيك •> الـمعنيون � :سويز البيئة ممثلة بال�سيد دومينيك
ماجنان دوان�س ،رئي�س جمل�س �إدارة ليدك.
ماجنان دوان�س ،رئي�س جمل�س �إدارة ليدك.
 .9.2اتفاقية مكتوبة تتعلق بت�أدية خدمات بني
ليدك و الـملكية الوطنية للت�أمني.
•> مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :الغاية من هذه
•> مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :الغاية من هذه
االتفاقية الـموقعة فـي  17دجنرب  2008هي حتديد
االتفاقية الـموقعة فـي  17دجنرب  2008تهم
•> الـمعنيون  :الـملكية الوطنية للت�أمني ممثلة من
ال�شروط العامة التي مبوجبها تقبل �سويز البيئة �أو
احلكامة و الـم�ساعدة التقنية و العملياتية لفائدة
طرف ال�سيد زهري بن�سعيد ،مت�صرف لدى ليدك.
�أحد فروعها ،و�ضع م�ستخدمني مغرتبني رهن �إ�شارة
ليدك فـي جماالت البيئة و الطاقة من �أجل متطلبات •> مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :تتعلق هذه
ليدك ،بطلب من هذه الأخرية.
عقد تدبري خدمة الـماء و التطهري ال�سائل
االتفاقية الـموقعة فـي  2دجنرب  2004باال�ست�شارة
البي�ضاء
الدار
لوالية
العمومية
إنارة
ل
ا
و
الكهرباء
و
•> مقت�ضيات �أ�سا�سية  :ي�ستفـيد الأجراء من راتب
و الـم�ساعدة فـي جمال العالقات الـم�ؤ�س�ساتية ،و فـي
الكربى.
رئي�سي مدفوع فـي الـمغرب من طرف ليدك .و يدفع
جمال الهند�سة الـمالية ،و جمال الت�أمينات و فـي
�أجر تكميلي من طرف �سويز البيئة بفرن�سا و تعاد
•> مقت�ضيات �أ�سا�سية :
جمال تدبري الـموجودات العقارية.
فوترته على ليدك مع تطبيق ن�سبة  8%كم�صاريف
> تعوي�ض الـم�ساعدة التقنية اجلزافـية يحت�سب
•> مقت�ضيات �أ�سا�سية  :تعوي�ض الـم�ساعدة التقنية
التدبري.
بتطبيق ن�سبة  0,125%من رقم الـمعامالت
اجلزافـية يحت�سب بتطبيق ن�سبة  0,125%من رقم
•> الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك بر�سم ال�سنة
ال�سنوي و يوزع بني �سويز البيئة و فـيبار القاب�ضة
الـمعامالت ال�سنوي و يوزع بني �سويز البيئة و فـيبار
الـمالية  2013قدره � 20 173ألف درهم.
و الـملكية الوطنية للت�أمني.
القاب�ضة و الـملكية الوطنية للت�أمني.
ح�صة �سويز البيئة تتمثل فـي .66,86%
ح�صة الـملكية الوطنية للت�أمني تتمثل فـي .16,57%
•> الـمبالغ الـمدفوعة  :مت مبوجب هذه االتفاقية،
دفع مبلغ � 4 282ألف درهم (خارج االقتطاعات
> الـم�ساعدة التقنية النوعية  :ليدك تدفع �إىل �سويز •> الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك بر�سم ال�سنة
عند الـم�صدر) �سنة � 2013إىل �سويز البيئة.
البيئة �أتعابا على �أ�سا�س عدد �أيام العمل الـمنجزة
الـمالية  2013قدره � 1 193ألف درهم (خارج
ـمهام
ل
ا
ـي
ف
�شاركوا
الذين
اخلرباء
طرف
من
ال�ضرائب).
 .6.2اتفاقية مكتوبة مع
اخلرباء.
فئة
ح�سب
الوحدات
أ�سعار
�
أ�سا�س
�
على
و
•> الـمبالغ الـمدفوعة  :لـم يتم مبوجب هذه
 Suez Energie Servicesتتعلق بالو�ضع رهن
هذه التعريفات تخ�ضع لـمراجعة �سنوية كما هو
االتفاقية ،دفع �أي مبلغ من طرف ليدك �سنة .2013
الإ�شارة للـموارد الب�شرية
من�صو�ص عليه فـي تلك االتفاقية.
 .10.2اتفاقية مكتوبة تتعلق بكراء الـملكية
•> الـمعنيون  Suez Energie Services :فرع
ال�سنة
بر�سم
ليدك
على
كتحمالت
ـمحت�سب
ل
ا
ـمبلغ
ل
ا
•>
جمموعة  GDF SUEZالـم�ساهم الرئي�سي فـي
الـم�سماة «� »Villa Altagracia Hovelإىل
:
التايل
النحو
على
�
أ
يتجز
الـمالية 2013
دومينيك
 Suez Environnementممثلة بال�سيد
ليدك من طرف �شركة « »Elyoالتي �أ�صبحت
4
813
>
ـم�ساعدة
ل
ل
ال�ضرائب)
(خارج
درهم
ألف
�
ماجنان دوان�س ،رئي�س جمل�س �إدارة ليدك.
.Suez Energie Services
التقنية اجلزافـية.
•> مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :الغاية من هذه
•> الـمعنيون � :سويز خلدمات الطاقة
5
000
>
ـم�ساعدة
ل
ل
ال�ضرائب)
(خارج
درهم
ألف
�
االتفاقية الـموقعة فـي  17دجنرب  2008هي حتديد
 Suez Energie Servicesفرع جمموعة
النوعية.
التقنية
ال�شروط العامة التي مبوجبها تقبل
 GDF SUEZالـم�ساهم الرئي�سي فـي
� Suez Energie Servicesأو �أحد فروعها ،و�ضع
•> الـمبالغ الـمدفوعة  :مت مبوجب هذه االتفاقية،
 Suez Environnementممثلة بال�سيد دومينيك
من
م�ستخدمني مغرتبني رهن �إ�شارة ليدك ،بطلب
دفع مبلغ � 3 917ألف درهم (خارج االقتطاعات
ماجنان دوان�س ،رئي�س جمل�س �إدارة ليدك.
هذه الأخرية.
عند الـم�صدر) �سنة � 2013إىل جمموعة
•> مو�ضوع العقد � :شركة (�إيليو) « »Elyoالتي
.Suez Environnement
•> مقت�ضيات �أ�سا�سية  :ي�ستفـيد الأجراء من راتب
�أ�صبحت «�سويز خلدمات الطاقة» �إحدى �شركات
رئي�سي مدفوع فـي الـمغرب من طرف ليدك .و يدفع  .8.2اتفاقية مكتوبة تتعلق بت�أدية خدمات بني
جمموعة �سويز و �أحد م�ساهمي ليدك ،اكرتت لهذه
الأخرية مبوجب اتفاقية موقعة بني ال�شركتني فـي
�أجر تكميلي من طرف  Suez Energie Servicesليدك و فـيبار القاب�ضة.
بفرن�سا و تعاد فوترته على ليدك مع تطبيق ن�سبة
� 30أكتوبر  ،2001جمموع ملكية
•> الـمعنيون  :فـيبار القاب�ضة ممثلة من طرف
 8%كم�صاريف التدبري.
« »Villa Altagracia Hovelالكائنة فـي  163حمج
ال�سيد ر�شيد لعزيري ،مت�صرف لدى ليدك.
احل�سن الأول  -الدار البي�ضاء ،لفرتة نهائية مدتها
•>  Suez Energie Servicesلـم ت�ضع رهن �إ�شارة
•> مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :تتعلق هذه
�أربع �سنوات قابلة �ضمنيا لتجديد الإيجار من �سنة
ليدك �أي �أجري �سنة  .2013و نتيجة لذلك ،لـم
االتفاقية الـموقعة فـي  2دجنرب  2004باال�ست�شارة
�إىل �أخرى.
حتمالت.
حتت�سب ليدك مبوجب هذه االتفاقية �أي
و الـم�ساعدة فـي جمال العالقات الـم�ؤ�س�ساتية ،فـي
جمال التدبري الـمايل و فـي جمال تدبري الـموجودات •> مقت�ضيات �أ�سا�سية � :إيجار �سنوي قيمته
•> الـمبالغ الـمدفوعة  :مت مبوجب هذه االتفاقية،
� 7 314ألف درهم (خارج ال�ضرائب) ،ال�ضريبة
دفع مبلغ � 315ألف درهم (خارج االقتطاعات عند
العقارية.
على النظافة كزيادة تتحملها ليدك.
الـم�صدر) �سنة � 2013إىل
•> مقت�ضيات �أ�سا�سية  :تعوي�ض الـم�ساعدة التقنية
.
Suez
Energie Services
اجلزافـية يحت�سب بتطبيق ن�سبة  0,125%من رقم •> الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك بر�سم ال�سنة
الـمالية  2013قدره � 7 314ألف درهم (خارج
الـمعامالت ال�سنوي و يوزع بني �سويز البيئة و فـيبار
ال�ضرائب).
القاب�ضة و الـملكية الوطنية للت�أمني.
•> الـمبالغ الـمدفوعة � 8 082 :ألف درهم (�ضمنه
ح�صة فـيبار القاب�ضة تتمثل فـي .16,57%
•> الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك بر�سم ال�سنة ال�ضريبة على النظافة) مت �سنة  ،2013دفعها
ô`` jô``≤` `à`dG
ل�سويز خلدمات الطاقة مبوجب هذه االتفاقية.
…ƒ`` æ` `°ù`` dG
الـمالية  2013قدره � 1 193ألف درهم (خارج
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ال�ضرائب).

التقرير اخلا�ص لـمنتدبي احل�سابات
 .11.2اتفاقية مكتوبة تتعلق بت�أدية خدمات
الدعم العملياتي و التقني معINEO - INFRA
و INEOLUM
•> الـمعنيون INEO - INFRA، INEOLUM :
و ليدك ،فروع مجموعة GDF SUEZالـم�ساهم
الرئي�سي فـي  ،SUEZ Environnementممثلة

بال�سيد دومينيك ماجنان دوان�س ،رئي�س جمل�س
�إدارة ليدك.
•> مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :تتعلق هذه
االتفاقية الـموقعة فـي  22يونيو  2009بالو�ضع رهن
الإ�شارة لدى ليدك للإمكانيات التقنية و الب�شرية
ال�ضرورية للإجناز اجليد للـمهام التي �أ�سندت
�إليها من طرف ال�سلطة الـمفو�ضة فـي جمال خدمة
الإنارة العمومية.
•> مقت�ضيات �أ�سا�سية � :أجر  INEO - INFRAو
 INEOLUMعلى �أ�سا�س مبلغ (خارج ال�ضرائب)،
�إجمايل و جزافـي قيمته  8 000يورو فـي ال�شهر
لـ INEO - INFRAو � 144ألف درهم لـ .INEOLUM
•> الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك
بر�سم ال�سنة الـمالية  2013يتجز�أ على
النحو التايل :
> � 484ألف درهم (خارج ال�ضرائب) من طرف

•> الـمبالغ الـمدفوعة � :سددت ليدك �سنة 2013

مبوجب هذه االتفاقية :
> � 439ألف درهم (باحت�ساب ال�ضرائب) لـ C3E
> � 795ألف درهم (خارج االقتطاعات عند
الـم�صدر) لـ SAFEGE

 .13.2اتفاقية مكتوبة تتعلق بت�أدية خدمات
فـي الـمعلوميات و االت�صاالت الال�سلكية مع
�شركة �سيور

•> الـمبلغ الـمحت�سب ك�إيرادات ليدك بر�سم ال�سنة
الـمالية  2013قدره � 1 327ألف درهم (خارج
ال�ضرائب).

 .15.2اتفاقية مكتوبة تتعلق بالـم�ساعدة على
البت فـي طلبات العرو�ض و �إعداد عقد �أ�شغال
بناء حمطة الـمعاجلة القبلية لـم�شروع نظام
حماربة تلوث ال�ساحل ال�شرقي الـموقع مع
جمموعة MERLIN SAFEGE/C3E/

•> الـمعنيون � :سيور (�شركة مياه �أم الربيع)
•> الـمعنيون SAFEGE :و  C3Eو ليدك ،فروع
بال�سيد
ممثلة
و ليدك فرعني لـمجموعة �سويز البيئة
جمموعة  Suez Environnementممثلة بال�سيد
دومينيك ماجنان دوان�س ،ب�صفته رئي�سا لـمجل�س
دومينيك ماجنان دوان�س ،رئي�س جمل�س �إدارة
�إدارة ليدك.
ليدك.
•> مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :تهدف هذه
•> مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :تتعلق هذه
إجناز
�
االتفاقية الـموقعة فـي  31دجنرب � ،2002إىل
االتفاقية الـموقعة فـي  10دجنرب  2012بالـم�ساعدة
ليدك حل�ساب �شركة مياه �أم الربيع ،لدرا�سات
على البت فـي طلبات العرو�ض و �إعداد عقد �أ�شغال
و ا�ست�شارات و خدمات فـي جماالت الـمعلوميات
بناء حمطة الـمعاجلة القبلية لـم�شروع نظام حماربة
و االت�صاالت الال�سلكية.
تلوث ال�ساحل ال�شرقي.
•> مقت�ضيات �أ�سا�سية  :فوترة �سنوية مف�صلة ح�سب •> مقت�ضيات �أ�سا�سية  :تعوي�ض الـمجموعة على
نوع اخلدمة الـمقدمة.
�أ�سا�س الوقت الفعلي الذي ا�شتغله اخلرباء فعليا
و وفقا جلدول �أ�سعار الوحدات الـملحقة فـي
•> الـمبالغ الـمتو�صل بها  :لـم يتم مبوجب هذه
ال�صفقة.
االتفاقية ،حت�صيل ليدك لأي مبلغ �سنة .2013
•> اتفق الأطراف على �أن �أ�سعار خمتلف اخلدمات هي
 .14.2اتفاقية مكتوبة تتعلق مبراقبة جودة
INEOLUM
نهائية و غري قابلة للـمراجعة.
الـماء من طرف ليدك حل�ساب �شركة �سيور
> � 301ألف درهم (خارج ال�ضرائب) من طرف
•> الـمبلغ الـمحت�سب من طرف ليدك كتحمالت
•> الـمعنيون � :سيور (�شركة مياه �أم الربيع)
INEO – INFRA
بر�سم ال�سنة الـمالية  2013يتجز�أ على
و ليدك فرعني لـمجموعة �سويز البيئة ممثلة بال�سيد
•> الـمبالغ الـمدفوعة � :سددت ليدك �سنة 2013
النحو التايل :
دومينيك ماجنان دوان�س ،ب�صفته رئي�سا لـمجل�س
مبوجب هذه االتفاقية :
> � 134ألف درهم (خارج ال�ضرائب) من طرف
�إدارة ليدك.
> � 1 743ألف درهم (باحت�ساب ال�ضرائب) لـ
C3E
•> مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :تهدف هذه
INEOLUM
> � 609ألف درهم (خارج ال�ضرائب) (� 54ألف
االتفاقية الـموقعة فـي  25ماي � ،2012إىل �إجناز
> لـم يتم ت�سديد �أي مبلغ �سنة  2013لـ – INEO
�أورو) من طرف SAFEGE
ليدك حل�ساب �شركة مياه �أم الربيع ،خلدمات حتليل
INFRA
و �أخذ عينات الـمياه من طرف البيلـما حل�ساب �سيور >• .الـمبالغ الـمدفوعة � :سددت ليدك �سنة 2013
 .12.2اتفاقية مكتوبة تتعلق بت�أدية خدمات
•> مقت�ضيات �أ�سا�سية  :فوترة كل ثالثة �أ�شهر ح�سب مبوجب هذه االتفاقية :
الدعم العملياتي و التقني مع  SAFEGEو C3E
> � 161ألف درهم (باحت�ساب ال�ضرائب) لـ C3E
جدول الأ�سعار الـملحق فـي االتفاقية.
•> الـمعنيون SAFEGE :و  C3Eو ليدك ،فروع
> � 547ألف درهم (خارج االقتطاعات عند
	�أ�سعار الوحدات الـم�ستعملة متت مراجعتها ابتداء
بال�سيد
جمموعة  Suez Environnementممثلة
الـم�صدر) لـ .SAFEGE
من  2013وفقا لـمعادلة الـمراجعة الـمو�ضحة فـي
دومينيك ماجنان دوان�س ،رئي�س جمل�س �إدارة ليدك .الـمادة  8من االتفاقية.
•> مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :تتعلق هذه
االتفاقية الـموقعة فـي  12دجنرب  2006بالو�ضع
رهن �إ�شارة ليدك لـمكتبها للدرا�سات ،مهند�سني
الدار البي�ضاء فـي  13فرباير 2014
ـي
�إثنني لال�ست�شارات  SAFEGE/C3Eخمت�صني ف
الـمنتدبان للح�سابات
جمال الـماء و التطهري ال�سائل.
�إيرن�ست �آند ياونغ
مازار لالفتحا�ص و اال�ست�شارة
عبدو ديوب � -شريك
ب�شري التازي � -شريك
•> مقت�ضيات �أ�سا�سية  :تن�ص هذه االتفاقية على
�أجر لـ  SAFEGEو  C3Eعلى �أ�سا�س الوقت الذي
ا�شتغله اخلرباء فعليا و وفقا لأ�سعار الوحدات
الـملحقة فـي العقد.
اتفق الأطراف على مراجعة �سنوية للأ�سعار.
•> لـم تقدم �أي خدمة خالل ال�سنة الـمالية .2013
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حــ�سـ ــاب الـموج ــودات
بالدرهم
á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG
»`aÉ°üdG
7 934 258 226,50
73 051 538,98
1 017 961 009,23
2 540 463 522,67
500 549 363,77
1 476 906 840,79
935 253 492,17
857 732 920,38
353 229 659,27
179 109 879,24
3 511 655 233,88
27 254 411,91
27 254 411,91
3 396 347 604,01
10 541 246,30
3 385 806 357,71
86 242 729,96
214 647,67
50 991 545,62
7 221 820,39
142 012,98
27 526 529,93
146 173,37
1 810 488,00
1 810 488,00
11 445 913 460,38

»`aÉ°üdG
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äÉfhDƒe h äGOÉªîà°SG
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الـموج ــودات

18 624 010 364,85
RÉ«àe’G ìƒæªe ∂Πe Iô≤©à°ùe äGOƒLƒe - CG .I
á«¡àæe äGô≤©à°ùe
4 501 314 340,78
AÉ°†«ÑdGQGóΠd ájô°†ëdG áYÉªédG iód á©Lôà°ùe IOóéàe äGô≤©à°ùe
2 025 494 544,42
∫É¨°TC’G ¥hóæ°U øe ádƒªe äGô≤©à°ùe
5 292 780 382,81
∑ó«d ±ôW øe ádƒªe äGô≤©à°ùe
1 230 810 653,75
QÉ«ZC’G ±ôW øe ádƒªe äG ô≤©à°ùe
2 632 074 451,34
ÉfÉée É¡H π°Uƒàe äGô≤©à°ùe
- 	ájQÉL äGô≤©à°ùe
1 413 936 611,62
∫É¨°TC’G ¥hóæ°U øe ádƒªe ájQÉL äGô≤©à°ùe
1 005 558 441,75
∑ó«d ±ôW øe ádƒªe ájQÉL äGô≤©à°ùe
342 500 854,10
QÉ«ZC’G ±ôW øe ádƒªe ájQÉL äGô≤©à°ùe
179 540 084,28
óYÉ≤àdG ¥hóæ°U

9 416 505 751,85
59 967 300,09
1 192 120 249,42
2 792 492 078,23
486 610 669,90
1 943 779 462,46
1 413 936 611,62
1 005 558 441,75
342 500 854,10
179 540 084,28

9 207 504 613,00
4 441 347 040,69
833 374 295,00
2 500 288 304,58
744 199 983,85
688 294 988,88
-

3 889 001 780,08

3 372 941 578,26

21 552 183,45
21 552 183,45
3 783 725 460,73
13 470 347,61
3 770 255 113,12
81 117 164,38
198 747,84
43 532 984,53
8 888 476,10
3 237 896,15
25 156 601,26
102 458,50
2 606 971,52
2 606 971,52
-

348 785 201,74
348 785 201,74
2 592 607 220,60
548 346,61
63 975 162,55
2 528 083 711,44
428 373 155,92
950 417,57
206 895 580,11
44 313 053,58
40 108 519,62
121 959 792,50
14 145 792,54
3 176 000,00
3 176 000,00
-

13 305 507 531,93

12 580 446 191,26

25 885 953 723,19

40 810 439,18
40 810 439,18
2 039 712 438,20
18 974 980,99
1 400 612 937,92
63 340 439,87
391 591 453,41
146 323 488,07
18 869 137,94
160 000 000,00
160 000 000,00
94 683,84
-

35 387 419,55
35 387 419,55
2 109 579 396,95
85 377 948,29
1 330 960 051,73
48 078 487,52
431 507 460,08
160 137 003,53
27 867 219,61
140 705 668,01
60 000 000,00
80 705 668,01
299 849,04
-

13 303 836,20
13 303 836,20
301 863 316,25
301 863 316,25
25 651 226,19
-

48 691 255,75
48 691 255,75
2 411 442 713,20
85 377 948,29
1 632 823 367,98
48 078 487,52
431 507 460,08
185 788 229,72
27 867 219,61
140 705 668,01
60 000 000,00
80 705 668,01
299 849,04
-

2 240 617 561,22

2 260 321 107,36

340 818 378,64

2 601 139 486,00

93 047 291,33
223 616 757,78
5 839 489,29
426 157,65
322 929 696,05
14 009 460 717,65

224 231 114,16
70 331 527,07
124 098 152,78
387 119,73
419 047 913,74
15 984 876 553,03

12 921 264 569,90

7 261 943 358,34

¢UÉN ∂Πe Iô≤©à°ùe äGOƒLƒe - Ü .I

370 337 385,19
áª«≤dG ô«¨H äGô≤©à°ùe
á«dhCG ∞jQÉ°üe
370 337 385,19
IóY á«dÉe äGƒæ°S ≈ΠY ´RƒJ äÓªëJ
äÉeGõàd’G¢†jƒ©J ICÉaÉμe
6 376 332 681,33
Ió°ùée ô«Z äGô≤©à°ùe
548 346,61
á«ªæàdGh åëÑdG QƒW »`a äGô≤©à°ùe
77 445 510,16
áΠKÉªªdG º«≤dG h ¥ƒ≤ëdG ,äÉeÓ©dG ,äGAGôHE’G
- 	ájQÉéJ ∫ƒ°UCG
6 298 338 824,56
(¬d ¢VƒØªdG πjƒªJ)Ió°ùée ô«Z iôNCG äGô≤©à°ùe
509 490 320,30
Ió°ùée äGô≤©à°ùe
»°VGQCG
1 149 165,41
äÉjÉæH
250 428 564,64
äGhOCG h äGó©e
53 201 529,68
π≤ædG äGó©e
43 346 415,77
»Ñàμe õ«¡éJ äGó©e
147 116 393,76
á«JÉeƒΠ©e äGó©e
14 248 251,04
Ió°ùée iôNCG äGô≤©à°ùe
ájQÉL Ió°ùée äGô≤©à°ùe
5 782 971,52
á«dÉe äGô≤©à°ùe
2 606 971,52
Iô≤©à°ùªdG äÉ≤ëà°ùªdG h ¢Vhô≤dG
3 176 000,00
áªgÉ°ùªdG äGóæ°S
πjƒëàdG ¥QGƒa
á«dÉªdG ¿ƒjódG ¢†ØN
πjƒªàdG ¿ƒjO ™aQ

224 231 114,16
70 331 527,07
124 098 152,78
387 119,73
419 047 913,74
28 906 141 122,93

DP h DC Iô≤©à°ùe äGOƒLƒe - I ´ƒªée
(áæjõîdG êQÉN) ádhGóàªdG äGOƒLƒªdG .II
(±)äÉfhõîªdG
∑Ó¡à°SÓd äÉæjƒªJ h OGƒe
(ê)ádhGóàªdG äGOƒLƒªdG ¢Vhôb
äÉØΠ°S h äÉ≤Ñ°ùe ,¿ƒæjóe ¿ƒfƒªe
á£ÑJôe äÉHÉ°ùM h AÉæHR
¿ƒæjóe ¿ƒeóîà°ùe
		
ديون على الدولة
ø«æjóªdG AÉcô°ûdG äÉHÉ°ùM
¿hôNBG ¿ƒæjóe
äGOƒLƒªdG §Ñ°V äÉHÉ°ùM
(`g) ∞«XƒàdG º«b h äGóæ°S
(∫É¨°TC’G ¥hóæ°U) áæjõîdG ≈ΠY äGóæ°S
∑ó«d äÉØ«XƒJ
(…)ádhGóàªdG äGOƒLƒªdG πjƒëJ ¥QGƒa
(ádhGóàe ô°UÉæY)
(…+`g+ê+±) ádhGóàe äGOƒLƒe - II ´ƒªée
äGOƒLƒªdG - áæjõîdG .III
π«°üëàΠd º«b h äÉμ«°T
�صناديق �أموال خارجية
∑ÉæHCG
≥jOÉæ°U
äGOƒLƒªdG áæjõN ´ƒªée - III ´ƒªée
äGOƒLƒªΠd ΩÉ©dG ´ƒªéªdG
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حــ�سـ ــاب الـمطـلــوب ــات
بالدرهم
á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG
»`aÉ°üdG ≠ΠÑª`dG

الـمطـلــوب ــات
(…) á°VƒØªdG á£Π°ùdG ¥ƒ≤M .I

7 934 258 226,47

9 416 505 751,79

7 157 920 413,12
-5 131 654 372,76
5 559 147 879,51
-2 160 673 290,40
3 573 175 463,76
-1 242 767 745,99
179 109 879,23
1 142 967 389,00
-1 142 967 389,00
663 189 892,68
663 189 892,68
800 000 000,00
800 000 000,00
80 000 000,00
405 345 581,66
274 254 278,18

7 940 745 496,77
∫É¨°TC’G ¥hóæ°U πjƒªJ
-5 274 721 335,69
∫É¨°TC’G ¥hóæ°U πjƒªJ OÉªîà°SG
6 298 338 824,56
¬d ¢VƒØªdG πjƒªJ
-2 499 676 383,25
¬d ¢VƒØªdG πjƒªJ OÉªîà°SG
4 205 385 959,19
QÉ«ZC’G πjƒªJ
-1 433 106 894,06
QÉ«ZC’G πjƒªJ OÉªîà°SG
179 540 084,27
óYÉ≤àdG ¥hóæ°U
óYÉ≤àdG ÖJGhQ íæªd »YÉªédG ΩÉ¶ædG /á°VƒØªdG á£Π°ùdG ¿ƒjO
óYÉ≤àdG ÖJGhQ íæªd »YÉªédG ΩÉ¶ædG
3 110 372 367,55	á«°ù«FôdG - ájóYÉ≤àdG äÉ°TÉ©ªdG πjƒªJ äGóæ°S
-3 110 372 367,55	á°VƒØªdG á£Π°ùdG ¿ƒjO
(CG)á«JGòdG ∫GƒeC’G ¢SDhhQ
800 000 000,00
»YÉªàL’G ∫ÉªdG ¢SCGQ
´ƒaóe ô«Z Öààμe ∫Éª°SCGQ ¬æª°V
800 000 000,00 	´ƒaóe Öààμe ∫Éª°SCGQ
 الإ�سهام, الدمج,�أق�ساط الإ�صدار
فوارق �إعادة التقييم
80 000 000,00 	á«fƒfÉb äÉ«WÉ«àMG
- 	iôNCG äÉ«WÉ«àMG
499 599 859,84 	ójóL øe πsMôoªdG
- 	ó°UôΠd áΠHÉb á«`aÉ°U áé«àf
295 845 133,67 	á«dÉªdG áæ°ù∏d á«`aÉ°U áé«àf

1 559 599 859,84

1 675 444 993,51

12 471 750,50
12 471 750,50
1 385 535 681,85
1 040 000 000,00
345 535 681,85
30 000 000,00
-

12 471 750,50
(Ü) áΠKÉªªdG á«JGòdG ∫GƒeC’G ¢ShDhQ
12 471 750,50 	QÉªãà°SÓd äÉfÉYEG
- 	á«fƒfÉb äÉfhDƒe
- 	§HôdG äÉHÉ°ùM
1 573 500 479,79
(¢S)πjƒªàdG ¿ƒjO
960 000 000,00
äGóæ°S »ΠeÉM ¢Vhôb
250 000 000,00 	ájQÉéJ ¢Vhôb
363 500 479,79 	AÉæHõdG áfÉª°V ™FGOh
30 000 000,00
(O) äÓªëàdG h ôWÉîªΠd áªFGO äÉfhDƒe
(h) äÉHƒΠ£ªdG πjƒëJ ¥QGƒa
- 	Iô≤©à°ùªdG äÉ°ü°üîªdG IOÉjR
- 	πjƒªàdG ¿ƒjO ¢†ØN

10 921 865 518,66

2 944 921 826,74
1 765 898 766,06
138 401 686,21
57 457 009,48
37 833 851,15
553 318 578,62
106 146 305,31
172 947 832,75
112 917 797,16
9 473 732,27
18 707,37
2 954 414 266,38
100 000 000,00
33 180 932,61
133 180 932,61
14 009 460 717,65
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(CG) á«JGòdG ∫GƒeC’G ¢ShDhQ ´ƒªée

(h+O+¢S+Ü+CG+…) ºFGO πjƒªJ - I ´ƒªée
- 	(áæjõîdG êQÉN) ádhGóàe äÉHƒΠ£e .II
3 133 892 289,44
(±) ádhGóàe äÉHƒΠ£e ¿ƒjO
1 961 371 381,99
á£ÑJôe äÉHÉ°ùM h ¿ƒfƒªe
121 977 566,33 	äÉØΠ°S h äÉ≤Ñ°ùe ,¿ƒæFGO AÉæHR
55 523 749,50 	ø«eóîà°ùe
25 320 396,18 	á«YÉªàLG äÉÄ«g
596 913 903,92
		
ديون لفائدة الدولة
-	¿ƒæFGO AÉcô°T äÉHÉù°M
52 181 111,03 	∫É¨°TC’G¥hóæ°U
145 696 704,63 	¿hôNBG ¿ƒæFGO
174 907 475,86 	äÉHƒΠ£ªdG º«¶æJ äÉHÉ°ùM
10 983 759,67
(ê) äÓªëàdG h ôWÉîªΠd iôNCG äÉfhDƒe
242 967,74
(ì) ádhGóàªdG äÉHƒΠ£ªdG πjƒëJ ¥QGƒa
3 145 119 016,85
(ì+ê+±) ádhGóàe äÉHƒΠ£e - II ´ƒªée
-	äÉHƒΠ£ªdG - áæjõN .III
اخل�صم على الإئتمان
�إئتمان اخلزينة
131 834 560,59
(ø«æFGódG Ió°UQCG) ∑ÉæHCG
131 834 560,59
äÉHƒΠ£ªdG áæjõN ´ƒªée - III ´ƒªée
15 984 876 553,03
äÉHƒΠ£ªΠd ΩÉ©dG ´ƒªéªdG
12 707 922 975,59

)حــ�سـ ــاب الـمنتــوجـ ــات و الـ ـت ـحـمـ ــالت (بدون احت�ساب ال�ضرائب
بالدرهم
áæ°ùdG ™«eÉ›
á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG

™«eÉ›
äÉ«Πª©dG
á«dÉªdG áæ°ùdG á«dÉªdG äGƒæ°ùdÉH ≥Π©àJ
(2) + (1) = (3)
(2) á≤HÉ°ùdG

-

-

-

5 292 118 641,72
736 565 723,19
140 260 693,47
306 350 358,31

5 410 565 603,18
941 895 766,73
135 409 897,33
322 197 909,46

30 873 306,77
-

6 475 295 416,69

6 810 069 176,70

30 873 306,77

3 515 556 891,02
784 912 529,33
253 939 701,25
2 353 598,52
767 008 258,81
18 837 753,55
671 222 146,72

3 560 281 226,89
973 488 023,75
247 208 777,35
7 137 629,79
780 977 342,12
30 770 583,11
744 583 545,81

6 013 830 879,20

6 344 447 128,82

461 464 537,49
229 938,11
2 629 443,40
27 684 708,81
30 544 090,32
70 985 274,81
380 316,17
735,22
41 191,55
71 407 517,75
-40 863 427,43
420 601 110,06
45 738,17
15 056 914,58
1 774 492,83
16 877 145,58
27 129,75
13 021 755,73
13 048 885,48
3 828 260,10
424 429 370,16
150 175 091,98
274 254 278,18
6 522 716 652,59
6 248 462 374,41
274 254 278,18

465 622 047,88
113 356,52
1 686 702,03
35 362 312,68
37 162 371,23
80 103 531,03
435 146,50
229 849,04
80 768 526,57
-43 606 155,34
422 015 892,54
39 633,96
86 998 464,21
928 500,00
87 966 598,17
735 743,15
32 994 890,97
5 702 997,78
39 433 631,90
48 532 966,27
470 548 858,81
174 703 725,14
295 845 133,67
6 935 198 146,10
6 639 353 012,43
295 845 133,67

287 565,35
287 565,35
82 419 581,73
82 419 581,73
12 456 262,97
12 456 262,97
-

áæ°ùdÉH á°UÉN
(1) á«dÉªdG

∫Ó¨à°S’G äÉLƒàæe .I
(É¡dÉM ≈ΠY) ™Π°ùdG äÉ©«Ñe
äÉeóîdG h á©àeC’G äÉ©«Ñe
OGƒªdG äÉfhõîe ô«¨J
É¡ΠLC’ ácô°ûdG êÉàfEG øe äGô≤©à°ùe
∫Ó¨à°S’G äÉfÉYEEG
∫Ó¨à°SÓd iôNCG äÉLƒàæe
äÓªëàdG π≤f : ∫Ó¨à°S’G äGOÉ©à°SG
6 779 195 869,93
I ´ƒªée
∫Ó¨à°S’G äÓªëJ .II
3 560 281 226,89
áYÉÑ`oe ™Π°S äÉjôà°ûe
973 488 023,75
äÉæjƒªàdG h OGƒªdG øe áμΠ¡à°ùe äÉjôà°ûe
246 921 212,00
á«LQÉN iôNCG äÓªëJ
7 137 629,79
¢Sƒμe h ÖFGô°V
780 977 342,12
ø«eóîà°ùªdG äÓªëJ
30 770 583,11
∫Ó¨à°SÓd iôNCG äÓªëJ
744 583 545,81
∫Ó¨à°SÓd äÉ°ü°üîe
6 344 159 563,47
II ´ƒªée
- 	(II-I) = III ∫Ó¨à°S’G áé«àf .III
á«dÉªdG äÉLƒàæªdG .IV
Iô≤©à°ùe iôNCG äGóæ°S h áªgÉ°ùªdG äGóæ°S äÉLƒàæe
113 356,52
±ô°üdG ìÉHQCG
1 686 702,03
iôNCG á«dÉe äÉLƒàæe h óFGƒa
35 362 312,68
äÓªëàdG π≤f : á«dÉe äGOÉ©à°SG
37 162 371,23
IV ´ƒªée
á«dÉe äÓªëJ .V
80 103 531,03
óFGƒØdG äÓªëJ
435 146,50
±ô°üdG ôFÉ°ùN
iôNCG á«dÉe äÓªëJ
229 849,04
á«dÉe äÉ°ü°üîe
80 768 526,57
V ´ƒªée
- 	(V-IV) = VI á«dÉªdG áé«àædG .VI
- 	(V+III)
= VII ájQÉédG áé«àædG .VII
)الـم َر ّحل
ُ (
ájQÉL ô«Z äÉLƒàæe .VIII
39 633,96
äGô≤©à°ùªdG äÉàjƒØJ äÉLƒàæe
¿RGƒàdG ºYO
QÉªãà°S’G ºYO ≈ΠY äGOÉ©à°SG
4 578 882,48
ájQÉL ô«Z iôNCG äÉLƒàæe
928 500,00
äÓªëàdG π≤f : ájQÉL ô«Z äGOÉ©à°SG
5 547 016,44
VIII ´ƒªée
ájQÉL ô«Z äÓªëJ .IX
735 743,15
Iô≤©à°ùe äÉàjƒØJ OÉªîà°S’ á«`aÉ°U º«b
áMƒæªe äÉfÉYEG
20 538 628,00
ájQÉL ô«Z iôNCG äÓªëJ
5 702 997,78
äÉfhDƒªΠd h OÉªîà°SÓd ájQÉL ô«Z äÉ°ü°üîe
26 977 368,93
IX ´ƒªée
- 	(IX-VIII) = X ájQÉédGô«Z áé«àædG .X
- 	(X-VII) = XI ÖFGô°†dG πÑb áé«àædG .XI
144 595 917,76
èFÉàædG ≈ΠY áÑjô°†dG .XII
- 	(XII-XI) á«`aÉ°üdG áé«àædG .XIII
- 	(VIII+IV+I) äÉLƒàæªdG ´ƒªée .XIV
- 	(XII+IX+V+II) äÓªëàdG ´ƒªée .XV
(äÓªëàdG ´ƒªée - äÉLƒàæªdG ´ƒªée) á«`aÉ°üdG áé«àædG .XVI
-

5 379 692 296,41
941 895 766,73
135 409 897,33
322 197 909,46
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)ESG( ق ــائ ـمـ ــة �أر�صـ ــدة الـ ـتــدب ـيـ ــر
بالدرهم
á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG
5 292 118 641,72
3 498 086 465,08
1 794 032 176,64
876 826 416,66
736 565 723,19
140 260 693,47
1 038 852 230,58
784 912 529,33
253 939 701,25
1 632 006 362,72

2 353 598,52
767 008 258,81
862 644 505,39

18 837 753,55
288 879 932,37
671 222 146,72
461 464 537,49
-40 863 427,43
420 601 110,06
3 828 260,10
150 175 091,98
274 254 278,18

á«dÉªdG áæ°ùdG

(TFR) èFÉàædG π«μ°ûJ ∫hóL

5 410 565 603,18
OGƒªdG äÉ©«Ñe	
3 542 723 326,12 	OGƒªdG äGAGô°T	

+
1
2
1 867 842 277,06
(É¡dÉM ≈ΠY) äÉ©«ÑªΠd »dÉªLE’G ¢ûeÉ¡dG	 =		 I
1 077 305 664,06
(5+4+3) á«dÉªdG áæ°ùdG êÉàfEG +		 II
941 895 766,73 	áéàæe äÉeóN h á©àeC’G äÉ©«Ñe		 3
-	äÉfhõîªdG ô«¨J		 4
135 409 897,33 	áéàæe äGô≤©à°ùe		 5
1 220 696 801,10
(7+6) á«dÉªdG áæ°ùdG äÉcÓ¡à°SG -		III
973 488 023,75 	äÉæjƒªàdG h OGƒªdG øe áμΠ¡à°ùe äÉjôà°ûe		 6
247 208 777,35 	á«LQÉN iôNCG äÓªëJ		 7
1 724 451 140,02
(III-II+I) áaÉ°†e áª«b =		IV
 �إعانات لال�ستغالل متو�صل بها+ 8
7 137 629,79 	¢Sƒμe h ÖFGô°V	
9
780 977 342,12 	ø«eóîà°ùªdG äÓªëJ	
- 10
936 336 168,11
(EBE) ∫Ó¨à°SÓd »dÉªLE’G ¢†FÉØdG
=		V
(IBE) ∫Ó¨à°SÓd »dÉªLE’G ¢ü≤f	
=		
-	∫Ó¨à°SÓd iôNCG äÉLƒàæe	 + 11
30 770 583,11 	∫Ó¨à°SÓd iôNCG äÓªëJ	
- 12
304 640 008,69 	äÓªëàdG π≤f : ∫Ó¨à°SÓd äGOÉ©à°SG
+ 13
744 583 545,81 	∫Ó¨à°SÓd äÉ°ü°üîe
- 14
465 622 047,88
∫Ó¨à°S’G áé«àf =		VI
-43 606 155,34
á«dÉªdG áé«àædG		 VII
422 015 892,54
ájQÉédG áé«àædG =		VIII
48 532 966,27
ájQÉédG ô«Z áé«àædG			IX
174 703 725,14 	äÉcô°ûdG ≈ΠY ÖFGô°V
- 15
295 845 133,67
á«dÉªdG áæ°ùΠd »`aÉ°üdG èJÉædG =		 X

(CAF) »JGòdG πjƒªàdG ≈ΠY IQó≤dG
			á«dÉªdG áæ°ùΠd »`aÉ°üdG èJÉædG		1
274 254 278,18
295 845 133,67
+
íHôdG			
- IQÉ°ùîdG	
367 815 019,07
404 658 057,17
∫Ó¨à°SÓd äÉ°ü°üîe + 2
-	á«dÉe äÉ°ü°üîe
+
3
ájQÉL ô«Z äÉ°ü°üîe + 4
-	∫Ó¨à°S Ód äGOÉ©à°SG
5
-	á«dÉe äGOÉ©à°SG
6
-	ájQÉL ô«Z äGOÉ©à°SG
7
-45 738,17
-39 633,96 	Iô≤©à°ùªdG äÉàjƒØàdG äÉLƒàæe
8
27 129,75
735 743,15 	Iô≤©à°ùªdG äÉàjƒØàdG OÉªîà°S’ á«`aÉ°U º«b
+
9
642 050 688,83
701 199 300,03
(CAF) »JGòdG πjƒªàdG ≈ΠY IQó≤dG
I
184 000 000,00
180 000 000,00 	äÉë«HôdG ™jRƒJ		10
458 050 688,83
521 199 300,03
»JGòdG πjƒªàdG
II

الئ ـحـ ــة �سـن ــدات الـم�ساهـم ــة
بالدرهم
∫Ó¨à°S’G êƒàæe IQó°üoªdG ácô°ûΠd á`«Ø«dƒàdG ºFGƒ≤dG ôNB’ ¢üîΠe
áª«≤dG
ô©°S
ÜÉ°ùM »`a êQóe
á«`aÉ°üdG ´ƒª›
áé«àædG
á«©°VƒdG
ïjQÉJ
äÓªëàdG h äÉéàæªdG
áÑ°ùàëªdG AÉæàb’ G
á«`aÉ°üdG
á«`aÉ°üdG
∫ÉØbE’G
(ºgQódÉH)
á«dÉªdG áæ°ùΠd

áªgÉ°ùªdG
»`a
∫ÉªdG ¢SCGQ

								
490 000,00
-5 562 667,22
-2 887 805,89
2013-12-31
100
%100
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∫Ée ¢SCGQ
ácô°ûdG

•É°ûædG ´É£b

(ºgQódÉH)

	,AÉªdG ∫É¨°TCG
AÉHô¡μdG ,πFÉ°ùdG Ò¡£àdG	

3 176 000,00

ácô°ûdG º°SG
IQó°üoªdG
äÉeóîΠd ∑ó«d

جـ ــدول ت ـمـوي ـ ــل الـ�سـنـ ــة الـمالية
بالدرهم
Ü - CG Ò¨J
OQGƒe

ä’Éª©à°SG

á«dÉªdG áæ°ùdG
(Ü) á≤HÉ°ùdG

1 786 057 456,93
190 704 750,47
171 001 204,33

1 859 594 071,55
73 536 614,62
19 703 546,14
-

10 921 865 518,66
11 445 913 460,38
-524 047 941,72
2 240 617 561,22
2 954 414 266,38
-713 796 705,16

-

97 464 589,71

189 748 763,44

á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG
OQGƒe
ä’Éª©à°SG

OQGƒe

458 050 688,83
642 050 688,83
-184 000 000,00
1 409 627,23
45 738,17
1 363 889,06
12 471 751,50
12 471 751,50
47 166 701,83
47 166 701,83
519 098 769,39

168 606 364,89
687 705 134,28

(CG) á«dÉªdG áæ°ùdG

áé«àædG πàc ¢üîΠe

12 707 922 975,59 	ºFGO πjƒªJ
13 305 507 531,93 	Iô≤©à°ùe äGOƒLƒe
-597 584 556,34
(CG) »`Ø«XƒdG ∫hGóàdG ¥hóæ°U <•
2 260 321 107,36 	ádhGóàe äGOƒL ƒe
3 145 119 016,85 	ádhGóàe äÉHƒΠ£e
-884 797 909,49
(Ü) »dÉªLEG πjƒªJ ≈dEG áLÉM <•
287 213 353,15

á«dÉªdG áæ°ùdG

521 199 300,03
701 199 300,03
-180 000 000,00
39 633,96
39 633,96
- 		- 		
298 325 223,30
48 325 223,30
250 000 000,00
819 564 157,29
619 228 407,45
29 813 371,84
589 415 035,61
107 975 395,49
27 975 395,49
80 000 000,00
8 049 195,88
735 252 998,82
171 001 204,33
-47 547 864,54
687 705 134,28
990 565 361,62

ä’Éª©à°SG

(Ü - CG) á«`aÉ°üdG áæjõîdG

OQGƒe h ä’Éª©à°SG

á«dÉªdG áæ°ùΠd áàHÉK OQGƒe .I
(CG) »JGP πjƒªJ <•
»JGòdG πjƒªàdG ≈ΠY IQó≤dG
äÉë«HôdG ™jRƒJ
(Ü) äGô≤©à°ùªdG ¢ü«Π≤J h âjƒØJ <•
Ió°ùée ô«Z äGô≤©à°ùe âjƒØJ
Ió°ùée äGô≤©à°ùe âjƒØJ
á«dÉe äGô≤©à°ùe âjƒØJ
Iô≤©à°ùe ¿ƒjO OGOôà°SG
(¢S) áΠKÉªªdG á«JGòdG ∫GƒeC’G ¢ShDhQ IOÉjR <•
∫ÉªdG ¢SCGQ IOÉjR
äÉ«WÉ«àM’G IOÉjR
�إعانات الإ�ستثمار
(O) πjƒªàdG ¿ƒjO ™aQ <•
áfÉª°†dG ™FGOh
ióªdG πjƒW ¢VGôàbG
(O+¢S+Ü+CG) áàHÉK OQGƒe - I ´ƒªée
- 	á«dÉªdG áæ°ùΠd áàHÉK ä’Éª©à°SG .II
774 840 080,11
(h) äGô≤©à°ùªdG IOÉjR ,äÉjôà°ûe <•
27 884 680,44
Ió°ùéªdG äGô≤©à°ùªdG äÉjôà°ûe
746 158 916,15
Ió°ùéªdG ô«Z äGô≤©à°ùªdG äÉjôà°ûe
ájQÉédG äGô≤©à°ùªdG IOÉjR
796 483,52
á«dÉªdG äGô≤©à°ùªdG äÉjôà°ûe
(±) á«JGòdG ∫GƒeC’G ¢ShDhQ ójó°ùJ <•
110 360 425,36
(ê) πjƒªàdG ¿ƒjO ójó°ùJ <•
30 360 425,36
áfÉª°†dG ™FGOh
80 000 000,00
ióªdG πjƒW ¢VGôàbG
7 900 266,44
(ì) áª«≤dG ¿hóH äGô≤©àù°e äÉjôà°ûe <•
893 100 771,91
(ì+ê+±+h) áàHÉK ä’Éª©à°SG - II ´ƒªée
»dÉªLE’G πjƒªàΠd áLÉëdG ô«¨J .III
97 464 589,71
áæjõîdG ô«¨J .IV
990 565 361,62
ΩÉ©dG ´ƒªéªdG

قــائ ـ ـمـ ـ ــة اال�سـت ـثـنـ ــاءات
بالدرهم
,á«dÉªdG áeòdG ≈ΠY äGAÉæãà°S’G ÒKCÉJ
èFÉàædG h á«dÉªdG á«©°VƒdG

äGAÉæãà°S’G äÉÑKEG

ال�ش ــيء

äGAÉæãà°S’G ¿É«H
á«°SÉ°SC’G áÑ°ùëdG ÇOÉÑe »`a äGAÉæãà°S’G
á«°SÉ°SC’G áÑ°ùëdG º««≤J •ÉªfCG ÇOÉÑe »`a äGAÉæãà°S’G
	∞«dƒàdG ºFGƒb ºjó≤J h OGóYEG óYGƒb »`a äGAÉæãà°S’G
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ق ــائـمـ ــة ت ـغـيــرات الأنـ ـمـ ـ ــاط
بالدرهم
,á«dÉªdG áeòdG ≈ΠY äGô«¨àdG ÒKCÉJ
èFÉàædG h á«dÉªdG á«©°VƒdG

äGô«¨àdG äÉÑKEG

äGô«¨àdG á«Yƒf
º««≤àdG •ÉªfCG »`a IôKDƒe äGô«¨J - I
≥«Ñ£àdG ´GƒfCG »`a IôKDƒe äGô«¨J -II

ال�ش ــيء

جــدول الـم�ستـعقــرات غـي ــرالـمالية
بالدرهم
‹ÉªLE’G ≠ΠÑªdG
áæ°ùdG ájÉ¡f
á«dÉªdG

πjƒ–

¢†«`ØîJ
Öë°S

âjƒØJ

18 444 470 280,57

- 899 109 244,20

-

-34 495,00

15 682 474 373,10
2 761 995 907,47

- 4 056 028,02
- 895 053 216,18

-

- 34 495,00
-

370 337 385,19

-

-

-

370 337 385,19

-

-

-

6 376 332 681,33

- 586 390 306,74

-

- 34 495,00

548 346,61
77 445 510,16

-

-

-

6 298 338 824,56

- 586 390 306,74

-

- 34 495,00

509 490 320,30

-

- - 10 445 081,70

-

-

-

-

1 149 165,41
250 428 564,64
53 201 529,68
43 346 415,77
147 116 393,76
14 248 251,04

-

-

- 1 109 565,00
- 5 091 247,02
- 4 244 269,68
-

-
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-

-

-

IOÉjR
πjƒ– êÉàfEG øe
ádhÉ≤ªdG

AÉæàbG

‹ÉªLE’G ≠ΠÑªdG
áæ°ùdG ájGóH
á«dÉªdG

Ú«©J

RÉ«àe’G ìƒæªe ∂Πe äGô≤©à°ùe
895 053 216,18
647 483 995,35
14 144 027 684,59 	á«¡àæe ¢VƒØªdG ô«HóàdG äGô≤©à°ùe
1 510 833 051,83
2 146 216 071,82 	ájQÉL ¢VƒØªdG ô«HóàdG äGô≤©à°ùe
7 900 266,44
362 437 118,75
áª«≤dG ô«¨H äGô≤©à°ùe
- 	á«dhCG ∞«dÉμJ
7 900 266,44
362 437 118,75
IóY á«dÉe äGƒæ°S ≈ΠY ™jRƒàΠd äÓªëJ
582 334 278,72
750 249 439,17
5 630 173 765,18
Ió°ùée ô«Z äGô≤©à°ùe
548 346,61	á«ªæàdG h åëÑΠd äGô≤©à°ùe
6 967 971,10
70 477 539,06 	äÉcQÉe ,´GôàN’G äGAGôH
Ió°ùée ô«Z iôNCG äGô≤©à°ùe
582 334 278,72
743 281 468,07
5 559 147 879,51 	(∑ó«d πjƒªJ)
4 056 028,02
23 794 157,39
492 085 216,59
Ió°ùée äGô≤©à°ùe
-	¢VQCG
1 149 165,41 	äÉjÉæH
11 592 324,23
239 945 805,41 	äGhOCG h äGó©e ,á«æa äBÉ°ûæe
3 272 000,00
49 929 529,68 	π≤ædG äGó©e
4 056 028,02
1 545 269,85
42 836 364,92 	ÖàμªdG ΩRGƒd ,ä’ƒ≤æe
7 384 563,31
143 976 100,13 	äÉ«eƒΠ©ªdG äGó©e
14 248 251,04 	Ió°ùée ô«Z iôNCG äGô≤©à°ùe
-	ájQÉL äGô≤©à°ùe
.ácôëdG ´ƒf h ájhGõdG h áΠàμdÉH ,á«dÉªdG áæ°ùdG ∫ÓN ájQÉédG äGô≤©à°ùªdG äÉ°VÉØîfGh äÉYÉØJQG ø«ÑJ áëFÓdG √òg
895 053 216,18

-

2 158 317 047,18

16 290 243 756,41

جـ ــدول اال�س ـتـ ـخ ـمـ ـ ــادات
بالدرهم
ájÉ¡f äGOÉªîà°SG ºcGôJ
á«dÉªdG áæ°ùdG
(4) = (3) + (2) + (1)

≈ΠY OÉªîà°SG
äGô≤©à°ùªdG
(3) áLQÉÿG

¢ü°üîoe
(2)á«dÉªdG áæ°ùdG

348 785 201,74
348 785 201,74
2 592 607 221,05
548 346,61
63 975 163,00
2 528 083 711,44
428 373 155,92
950 417,57
206 895 580,11
44 313 053,58
40 108 519,62
121 959 792,50
14 145 792,54
3 369 765 578,71

- 9 007,03
- 9 007,03
- 9 734 826,52
- 1 067 692,57
- 4 442 687,60
- 4 224 446,35
- 9 743 833,55

13 602 494,90
13 602 494,90
358 790 066,46
4 038 869,79
354 751 196,67
32 265 495,81
15 899,83
19 009 012,89
1 605 344,29
1 856 855,28
9 734 668,65
43 714,87
404 658 057,17

ájGóH ºcGôJ
(1)á«dÉªdG áæ°ùdG

´ƒædG

335 182 706,84
áª«≤dG ¿hóH äGô≤©à°ùe
- 	IóY á«dÉe äGƒæ°S ≈ΠY ™jRƒàΠd äÓªëJ
335 182 706,84 	ÜÉ©JC’G ≈ΠY ™jRƒàΠd äÓªëJ
2 233 826 161,62
Ió°ùée ô«Z äGô≤©à°ùe
548 346,61
á«ªæàdG h åëÑΠd äGô≤©à°ùe
59 936 293,21
áΠKÉªe º«bh ¥ƒ≤M ,äÉcQÉe ,´GôàNG äGAGôH
2 173 341 521,80
¢VƒØe ∂Πe ∑ó«d πjƒªàH äGô≤©à°ùe
405 842 486,63
Ió°ùée äGô≤©à°ùe
á«°VQCG ™≤H
934 517,74 	äÉjÉæH
188 954 259,79
äGhOCG h äGó©e ,á«æa äBÉ°ûæe
42 707 709,29
π≤ædG äGó©e
42 694 351,94 	ÖàμªdG ΩRGƒd ,ä’ƒ≤æe
116 449 570,20 	äÉ«eƒΠ©ªdG äGó©e
14 102 077,67 	áÄ«¡J h Ö«côJ ,Ö«XƒJ
2 974 851 355,09
´ƒªéªdG

جـ ــدول الـم�ؤونـ ـ ــات
بالدرهم
¤EG ≠ΠÑªdG
ºàe ájÉZ
á«dÉªdG áæ°ùdG

ÒZ
ájQÉL

-

-

äGOÉ©à°SG
á«dÉe

∫Ó¨à°SÓd

-

-

äÉ°ü°üîoe
ÒZ
á«dÉe
ájQÉL
-

‹ÉªLE’G ≠ΠÑªdG
áæ°ùdG ájGóH
∫Ó¨à°SÓd
á«dÉªdG

-

Iô≤©à°ùªdG äGOƒLƒªdG ¢UÉ≤àf’ äÉfhDƒe .1
-	á«fƒfÉb äÉfhDƒe .2
30 000 000,00	äÓªëàdG h ôWÉîªΠd áªFGO äÉfhDƒe .3

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

340 818 378,64
10 819 776,45
163 983,22

928 500,00

-

-

-

300 245 002,44
4 395 006,25 5 702 997,78
107 057,37
-

229 849,04

338 917 744,44
1 007 744,20

351 802 138,31

928 500,00

-

304 747 066,06 5 702 997,78

229 849,04

339 925 488,64

381 802 138,31

928 500,00

-

304 747 066,06 5 702 997,78

229 849,04

339 925 488,64

-

´ƒædG

(CG) »Yôa ´ƒªée
ádhGóàªdG äGOƒLƒªdG ¢UÉ≤àf’ äÉfhDƒe .4
302 145 636,64 	(áæjõîdG êQÉN)
9 432 540,72 	äÓªëàdG h ôWÉîªΠd iôNCG äÉfhDƒe .5
41 191,55 	áæjõîdG äÉHÉ°ùM ¢UÉ≤àf’ äÉfhDƒe .6
311 578 177,36
(Ü)»Yôa ´ƒªée
341 578 177,36
(Ü+CG) ´ƒªéªd G
30 000 000,00

جـ ــدول االعـت ـ ـمـ ـ ــادات
≠ΠÑªdG
πμ°T ≈ΠY
ádÉ«Ñªc

69 801 995,81
-

iôNCG äÓ«Π–
≠ΠÑe
ádhódG ≠ΠÑe
ä’hÉ≤ªdG
äÉÄ«¡dG h
áΠü°àªdG
á«eƒª©dG

11 718 369,61-

≠ΠÑªdG
áΠª©dÉH
-

-

548 249 528,03 731 255,83
431 507 460,08
-

-

-

á≤në`à°ùe
ÒZ h
áΠ°`üë
s eo

êQóàdÉH π«Π–
πbCG
áæ°S øe

´ƒª›

ÌcCG
áæ°S øe

-

-

2 606 971,52
2 606 971,52

2 606 971,52

1 094 615 599,76

1 148 707 488,18

168 119 625,26

2 411 442 713,20

-

85 377 948,29
528 279 529,50
431 507 460,08

168 119 625,26

85 377 948,29
1 632 823 367,98
431 507 460,08

936 424 213,22

-

158 191 386,54

-

-

27 596 843,18
48 078 487,52
27 867 219,61

-

2 606 971,52

-

185 788 229,72
48 078 487,52
27 867 219,61

äGOÉªàYG

Iô≤©à°ùe äGOƒLƒe
Iô≤©à°ùe äÉØΠ°S
ádhGóàe äGOƒLƒe
äÉØΠ°S h äÉ≤Ñ°ùe ,¿ƒæjóe ¿ƒfƒªe
(*)áΠ°üàe äÉHÉ°ùM h AÉæHR
ديون على الدولة
AÉcô°ûdG äÉHÉ°ùM
¿hôNBG ¿ƒæjóe
ø«eóîà°ùªdG
äGOƒLƒªdG ºjƒ≤J äÉHÉù°M

.áΠ°sü`ëoe ô«Z h á≤`ëàn°ùe ôÑà©J ,(IóMGh áæ°S øe ôãcCG Ióe) 2010 áæ°S πÑb Ée äGOÉªàYG (*)
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جـ ــدول الــدي ـ ــون
بالدرهم
≠ΠÑªdG
πμ°T ≈ΠY
ádÉ«Ñªc

iôNCG äÓ«Π–
≠ΠÑe
ádhódG ≠ΠÑe
ä’hÉ≤ªdG
äÉÄ«¡dG h
áΠü°àªdG
á«eƒª©dG

≠ΠÑªdG
áΠª©dÉH

á≤në`à°ùe
ÒZ h
áΠ°`süëoe

êQóàdÉH π«Π–
πbCG
áæ°S øe

ÌcCG
áæ°S øe

´ƒª›

80 000 000,00 1 130 000 000,00 1 210 000 000,00
80 000 000,00
880 000 000,00
960 000 000,00
250 000 000,00
250 000 000,00
- 120 507 281,65 3 013 385 007,79
- 3 133 892 289,44
12 654 524,08 97 285 386,03
- 92 515 848,96 27 739 618,57 1 933 631 763,42
- 1 961 371 381,99
121 977 566,33
121 977 566,33
55 523 749,50
55 523 749,50
- 25 320 396,18
25 320 396,18
25 320 396,18
- 596 913 903,92
596 913 903,92
596 913 903,92
- 92 767 663,08
105 110 152,58
197 877 815,66
174 907 475,86
174 907 475,86

¿ƒjO

πjƒªàdG
äGóæ°ùdG ¢Vhôb
πjƒªàΠd iôNCG ¿ƒjO
ádhGóàªdG äÉHƒΠ£ªdG
áΠ°üàe äÉHÉ°ùM h ¿ƒfƒªe
äÉØΠ°S h äÉ≤Ñ°ùe ,¿ƒæFGO AÉæHR
ø«eóîà°ùªdG
á«YÉªàLG äÉÄ«g
ديون لفائدة الدولة
AÉcô°ûdG äÉHÉ°ùM
¿hôNBG ¿ƒæFGO
äÉHƒΠ£ªdG ºjƒ≤J äÉHÉ°ùM

ج ــدول ال�ضمــان ــات احلــقي ـقـي ــة الـمدفـوعـ ــة �أو الـمتــو�صـ ــل به ـ ــا
بالدرهم
áÑ°ùàMªdG á«`aÉ°üdG áª«≤dG
áYƒaóªdG áfÉª°†Πd
∫ÉØbE’G ïjQÉàH

A»°ûdG
(3)(2)

¿Éμe h ïjQÉJ
ÜÉààc’G

ال�ش ــيء

(1) ´ƒædG

áfÉª°†dG ¬«£¨J ≠ΠÑe

¿ƒæjóe QÉ«ZCG hCG ¿ƒæFGO QÉ«ZCG
áYƒaóªdG äÉfÉª°†dG
É¡H π°UƒàªdG äÉfÉª°†dG

(í«°VƒàΠd) - 5 : ¬aÓN -4 : ¿Éª°†dG áª«°ùb -3 : ó¡©J -2 : øgôdG ¿Éª°V (1)
ø«eóîà°ùªdG øe ƒ°†Y ,áμjô°T ,áΠ°üàe ä’hÉ≤e -(áYƒaóe äÉfÉª°V)QÉ«ZCG ¢UÉî°TCG hCG ä’hÉ≤e IóFÉØd áYƒaóe áfÉª°†dG âfÉc ¿EG í«°VƒJ (2)
(É¡H π°Uƒàe äÉfÉª°V) øjóªdG ô«Z øe QÉ«ZCG ¢UÉî°TCG ,ádhÉ≤ªdG ±ôW øe É¡H π°UƒàªdG áfÉª°†dG Qó°üe ¿Éc ¿EG í«°VƒJ (3)

التزامات ماليـة متو�صل بها �أو مدفـوعــة خـارج عمليــات ائتـمـان الإيـجــار
بالدرهم
á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG ≠ΠÑe
115 695 000,00
8 000 000,00
13 447,00
1 828 500,00
436 356 299,87
3 797 645,25
565 690 892,12

á«dÉªdG áæ°ùdG ≠ΠÑe

áYƒaóe التزامات
ä’ÉØc h äÉfÉª°V <•

119 745 000,00	á°VƒØªdG á£Π°ùdG IóFÉØd á«μæH äÉfÉª°V
7 064 644,00	∑QÉªédG ájôjóe IóFÉØd á«μæH äÉfÉª°V
31 447,00	äÉHÉ¨dG h √É«ªdG IóFÉØd á«μæH äÉfÉª°V
1 828 500,00
GDF SUEZ IóFÉØd á«μæH äÉfÉª°V
-	áΠKÉªªdG äGóæ°ùdG h óYÉ≤àdG äÉ°TÉ©e ¢üîj Éª«`a •< التزامات
395 252 996,49	(ø««eÉ¶ædG øjóYÉ≤àªdG IóFÉØd ádhÉ≤ªdG äÉeóN á«fÉée h á«ë°U á«£¨J) á«YÉªàLG äÉeGõàdG
-	iôNCG •< التزامات
3 242 321 428,63	äGQÉªãà°SÓd ájóbÉ©J äÉeGõàdG
3 766 244 016,11
(1) ´ƒªéªdG

áΠ°üàªdG ä’hÉ≤ªdG √ÉéJ äÉeGõàdG ¬æª°V (1)

á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG ≠ΠÑe

á«dÉªdG áæ°ùdG ≠ΠÑe

É¡H π°Uƒàe التزامات
ä’ÉØc h äÉfÉª°V <•

380 254 793,26

530 256 429,83	É¡H π°Uƒàe Oƒ≤©dG ≈ΠY äÉfÉª°V

691 602 000,00
1 071 856 793,26

773 065 000,00	áΠª©à°ùe ô«Z ∞Π°ùΠd äÓ«¡°ùJ
1 303 321 429,83
(2) ´ƒªéªdG

iôNCG •< التزامات

áΠ°üàªdG ä’hÉ≤ªdG √ÉéJ äÉeGõàdG ¬æª°V (2)
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�أهــم �أنـمــاط التـقـيـيـ ــم اخلـا�صـ ــة فـي الـمقــاولــة
ádhÉ≤ªd G ±ôW øe á≤Ñ£ªdG º««≤àdG •É‰CG Ú«©J
Iô≤©à°ùe äGOƒLƒe .I
			
êƒdƒdG óæY º««≤J -CG
	äÓªëàdG √òg ò«`Øæàd É¡H ΩõàΠªdG ∞«dÉμàdG ≠ΠÑe 	áª«≤dG ¿hóH äGô≤©à°ùe .1
	Ió°ùéªdG ô«Z IOÉªdG AGô°ûd É¡H ΩõàΠªdG ∞jQÉ°üªdG ´ƒªée	Ió°ùée ô«Z äGô≤©à°ùe .2
	(ΩRGƒΠdG ∞jQÉ°üe + AGô°ûdG ô©°S) AGô°ûdG áØΠμJ	Ió°ùée äGô≤©à°ùe .3
	á«ª°S’G áª«≤dG	á«dÉe äGô≤©à°ùe .4
º«≤dG í«ë°üJ - Ü
 ا�ستخماد مايل: )م�ستعقرات �أخرى غري جم�سدة (متويل الـمفو�ض له
�أمناط الـم�ستعقرات.1
 ا�ستخماد طويل: الباقي من بند الـم�ستعقرات
N/A 	¢UÉ≤àfÓd äÉfhDƒe º««≤J •ÉªfCG .2
	äÓª©dÉH áeƒs≤oªdG ¿ƒjódG ∫ƒNO º«b ∫ÉØbEG ïjQÉàH πjó©J	äGOƒLƒªdG - πjƒëàdG ¥QGƒa ójóëJ •ÉªfCG .3
(áæjõÿG êQÉN) ádhGóàe äGOƒLƒe .II
êƒdƒdG óæY º««≤J - CG
CUMP	äÉfhõîe .1
	á«ª°S’G áª«≤dG	äÉ°ü°üîe .2
	á«ª°S’G áª«≤dG	∞«XƒàdG º«b h äGóæ°S .3
º«≤dG í«ë°üJ - Ü
	ádhGóàªdG äGOƒLƒªdG ´ƒf h á«≤Ñ°SCG	¢UÉ≤àf’G äÉfhDƒe º««≤J •ÉªfCG .1
	áΠª©dÉH áesƒ≤oªdG ¿ƒjódG ∫ƒNO º«≤d ∫ÉØbE’G ïjQÉàH πjó©J	äGOƒLƒªdG - πjƒëàdG ¥QGƒa ójóëJ •ÉªfCG .2
ºFGO πjƒªJ .III
N/A	º««≤àdG IOÉYEG •ÉªfCG .1
N/A	á«fƒfÉ≤dG äÉfhDƒªdG º««≤J •ÉªfCG .2
	 قيمة �إ�صدار �سندات القرو�ضºFGódG πjƒªàdG ¿ƒjO .3
	 تقييم فردي للـمخطرäÓªëàdG h ôWÉîªΠd áªFGódG äÉfhDƒªdG º««≤J •ÉªfCG .4
	áΠª©dÉH áesƒ≤oªdG ¿ƒjódG ∫ƒNO º«≤d ∫ÉØbE’G ïjQÉàH πjó©J	äÉHƒΠ£ªdG - πjƒëàdG ¥QGƒa ójóëJ •ÉªfCG .5
(áæjõîdG êQÉN) ádhGóàe äÉHƒΠ£e .IV
	¿jsóΠd á«ª°S’G áª«≤dG	ádhGóàªdG äÉHƒΠ£ªdG ¿ƒjO .1
تقييم فردي للـمخطر
 �أمناط تقييم م�ؤونات �أخرى للـمخاطر و التحمالت.2
	áΠª©dÉH áesƒ≤oªdG ¿ƒjódG ∫ƒNO º«≤d ∫ÉØbE’G ïjQÉàH πjó©J	äÉHƒΠ£ªdG - πjƒëàdG ¥QGƒa ójóëJ •ÉªfCG .3
áæjõîdG .V
	á«ª°S’G áª«≤dG	äGOƒLƒªdG - áæjõîdG .1
	á«ª°S’G áª«≤dG	äÉHƒΠ£ªdG - áæjõîdG .2
N/A	¢UÉ≤àfE’G äÉfhDƒe º««≤J •ÉªfCG .3
äÉ©«ÑªdG ≈ΠY äÓeÉ©ªdG ºbQ ≥aóJ .VI
		رقم الـمعامالت مفوتر ال�ستهالكات ال�سنةالـمالية
مبيعات الـمواد
تقييم فـي �آخر مرحلة الطاقة فـي العداد غري الـمفوترة
منط «على تقدم» الأ�شغال
مبيعات الأ�شغال
 �إ�صدارات �سندات اقرتا�ض لل�سلطة الـمفو�ضة.VII
		 ر�أ�س الـمال الـمتبقي الـمدين بر�سم �إ�صدارات �سندات الإقرتا�ض التي قامت بها ليدك حل�ساب ال�سلطة
طريقة التقومي
.الـمفو�ضة فـي �إطار متويل تنقيل نظام تقاعد الـم�ستخدمني النظاميني
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احلـ�سـابــات االجتمـاعـي ــة 2013

الـمطلوبات الـمحتملة
افتحا�ص الـمدينة : 2006 - 1997
بتاريخ  10فرباير  ،2012تو�صلت ليدك بر�سالة �إ�شعارية من ال�سلطة الـمفو�ضة تطلب منها دفع مبلغ  546مليون درهم و تقوميات حما�سبية مببلغ  892مليون درهم بناء
على خال�صات تقرير افتحا�ص التدبري الـمفو�ض لفرتة .2006 – 1997
طلب الدفع يتعلق بـ :
•> الر�سم الـم�ستحق لل�سلطة الـمفو�ضة وفقا للـمادة  28من اتفاقية التدبري الـمفو�ض بالن�سبة لـ  15,7مليون درهم،
•> الهام�ش العائد لل�سلطة الـمفو�ضة وفقا للـمادة  33من اتفاقية التدبري الـمفو�ض التي تن�ص على �أنه�« ،إذا كانت ،بالن�سبة �إىل �سنة مالية ،الن�سبة بني الفائ�ض اخلام
لال�ستغالل ( )EBEو رقم الـمعامالت تتجاوز بـ  10%الن�سبة الـم�شار �إليها فـي جدول التوقعات الـمالية للعقد بالن�سبة لل�سنة الـمالية الـمعنية ،ليدك تدفع لل�سلطة
الـمفو�ضة  35%من هذا التجاوز م�ضروب فـي رقم الـمعامالت» .هكذا ،خال�صات تقرير االفتحا�ص جتعل الـمفتح�صني يقومون ب�إعادة الت�صنيف ب�إ�ضافة الفائ�ض اخلام
لال�ستغالل مما جنم عنه مبلغ للدفع �إىل ال�سلطة الـمفو�ضة بقيمة  530,7مليون درهم.
التقوميات الـمحا�سبية تتعلق بـ :
•> تقوميات حما�سبية بـ  489مليون درهم ،بالأ�سا�س لفائدة ح�سابات الأغيار .الـمفتح�ص يعترب �أن هناك ،جتاه ه�ؤالء الأغيار ،م�صاريف غري حم�سومة �أو مداخيل يجب
ر�صدها لهم،
•> الت�سبيقات الـمنجزة على �أ�سا�س معا�شات التقاعد الـمدفوعة من طرف ليدك للـمتقاعدين بني  1997و  2003مكان و عو�ض �صندوق التقاعد الداخلي .الـمفتح�ص يعترب
�أن هذه الـمخ�ص�صات مببلغ  403,0مليون درهم ال يجب ر�صدها على ال�سلطة الـمفو�ضة �إال بعد ترخي�ص م�سبق منها.
فـي � 20أكتوبر  ،2011بعد ال�شروع فـي �إعادة القراءة التعر�ضية لتقارير الـمفتح�صني ،ليدك نازعت جميع النقط الواردة ،و ذلك فـي ملف مف�صل من الإجابات موجه �إىل
ال�سلطة الـمفو�ضة.
فـي  15فرباير � ،2012أكدت ليدك مرة �أخرى هذا الـموقف فـي مرا�سلة ر�سمية موجهة �إىل ال�سلطة الـمفو�ضة تنازع �شكال و م�ضمونا جميع خال�صات هذا التقرير.
اجلزء الأكرب لـمالحظات االفتحا�ص يهم موا�ضيع متت ت�سويتها فـي �إطار مراجعة ال�شروط التقنية و االقت�صادية لعقد التدبري الـمفو�ض التي انطلقت �سنة  2006و انتهت
�سنة  2009بالتوقيع على ملحق مع ال�سلطة الـمفو�ضة.
على �إثر عدة اجتماعات انعقدت حول هذا الـمو�ضوع ب�إ�شراف من مديرية الوكاالت و الـم�صالح ذات االمتياز ،ا�ستندت ليدك �إىل مكتب دويل لإجناز خربة م�ستقلة حول
اجلوانب الـمحا�سبية و الـمالية معززة بتحليل قانوين لـمكتب حمامني حول بع�ض النقط اخلا�صة.
فـي � 31أكتوبر � ،2012أر�سلت ليدك لل�سلطة الـمفو�ضة هذه اخلربة التي ت�ؤكد موقف ليدك ب�أن اجلزء الأكرب من التقوميات الـم�شار �إليها فـي تقرير االفتحا�ص ،متت
ت�سويتها فـيما قبل فـي �إطار ملحق عقد التدبري الـمفو�ض الـموقع فـي ماي .2009
بتاريخ  3ماي  ،2013اطلعت جلنة تتبع التدبري الـمفو�ض على التقارير الـموجهة من طرف الـمفو�ض له فـي �أكتوبر  2012و قررت تكوين جلنة خمتلطة ت�ضم ال�سلطة
الـمفو�ضة ،و ليدك و �سلطة الو�صاية من �أجل �إمدادها باقرتاحات لت�سوية هذا الـملف .اجتمعت هذه اللجنة مرتني فـي يوليوز  .2013ليدك تنتظر عقد اجتماع جديد للجنة
الـمختلطة.
افتحا�ص مكتب ال�صرف :
فـي � 14أبريل  ،2011تو�صلت ليدك ب�إر�سالية من مكتب ال�صرف تت�ضمن مالحظات هذا الأخري على �إثر مراقبة قامت بها م�صاحله للفرتة الـممتدة بني  2005و .2011
طلبت هذه الإر�سالية تو�ضيحات تتعلق ببع�ض الـمالحظات الـم�سجلة و كانت مو�ضوع �إجابة ا�ستداللية و مف�صلة لل�شركة م�ؤرخة فـي  6يونيو .2011
�سنة  ،2013فـي �سنة  ،2013قرر مكتب ال�صرف متديد مراقبته للفرتة بني  2011و  2012و الأخذ بعني االعتبار لـمقت�ضيات عقد التدبري الـمفو�ض �أثناء حتليل التحويالت
الـمنجزة من طرف ال�شركة .هكذا ،وجهت ليدك لـمكتب ال�صرف فـي � 12أبريل  ،2013معلومات تكميلية و وثائق.
فـي  27يونيو  ،2013تو�صلت ليدك من مكتب ال�صرف ب�إر�سالية تت�ضمن الـمخالفات الـم�سجلة فـي الفرتة التي �شملتها الـمراقبة ،و يطلب فـيها من ليدك �إمداده بكل
الـمعلومات التكميلية و الوثائق داخل �أجل حمدد .قدمت ليدك التو�ضيحات و الـمعلومات التكميلية فـي مرا�سلة موجهة لـمكتب ال�صرف بتاريخ  17يوليوز  2013و عقدت
اجتماعا مع م�صاحله فـي � 12شتنرب  .2013و فـي � 3أكتوبر  ،2013ا�ستكملت ليدك الـمرا�سالت ال�سابقة ب�إر�سال معلومات تكميلية �أخرى.
نازعت ليدك الـمالحظات الرئي�سية التي قدمها مكتب ال�صرف و تعترب �أن التربيرات الـمقدمة هي دالة و من �ش�أنها �إقناع مكتب ال�صرف مبطابقة ممار�سة ما تقوم به
ال�شركة مع القانون الـمعمول به و�/أو مع عقد التدبري الـمفو�ض.
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معجم
م�صطلحات
> �أ

•> الآمِ ر باخلدمة

متعاون م�س�ؤول عن التدبري الكلي لعملية الأمر
باخلدمة ،ابتداء من الطلب و �إىل غاية �إجناز
اخلدمة.

•> الأمر باخلدمة

تدبري �سل�سلة الـمهام التقنية �أو الإدارية ال�ضرورية
لتلبية طلب زبون.

•> التطهري ال�سائل

خدمة جتميع و نقل و معاجلة الـمياه العادمة

>ب

•> بالوعة

من�ش�أة خم�ص�صة ال�ستقبال مياه ال�سيالن و توجيهها
نحو �شبكة التطهري.

•> بالوعة الـمراقبة

من�ش�أة مقفلة بغطاء متكن من الولوج �إىل القناة عند
احلاجة لذلك ،للعمال �أو جتهيزات الـمراقبة،
و التنظيف �أو الإ�صالح.

>ت

و الـمطرية قبل قذفها فـي الو�سط الطبيعي �أو �إعادة •> ت�صفـية بالأغ�شية
ا�ستعمالها.

•> الـمكتب الـمركزي للقيادة ()BCC

م�صلحة تابعة لـ «ليدك» مكلفة بالـمراقبة و التدبري
عن بعد �24ساعة 24/و �7أيام ،7/ل�شبكات الـماء
ال�شروب ،التطهري ال�سائل ،الكهرباء و الإنارة
العمومية .يقوم الـ � BCCأي�ضا بتدبري نظام ا�ست�شعار
�أحوال الطق�س.

•> التق�سيم الدوري للـمناطق

تقنية تكمن فـي تق�سيم �شبكة الـماء ال�شروب
(بوا�سطة عمليات ت�شغيل ال�صمامات) �إىل قطاعات
�صغرية �ستتم فـيها مراقبة ال�صبيب الليلي.
و هي متكن من ا�ستهداف �أح�سن فـي البحث عن
الت�سربات.

•> الر�سم البياين لـمياه اال�ستحمام

درا�سة خل�صائ�ص منطقة اال�ستحمام و حتديد
م�صادر التلوث الـمحتمل �أن يكون لها ت�أثري
على جودة مياه اال�ستحمام و الإ�ضرار ب�صحة
الـم�صطافـني ،خمطط التح�سني.
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تقنية معاجلة الـمياه العادمة ت�ستعمل �أغ�شية دقيقة
من �أجل ت�صفـية �أف�ضل للـمياه.

•> تنا�سق الـمجاالت الرتابية

مبد�أ ينبني على مطابقة الـمجاالت اجلغرافـية
للخدمات الأربع (الكهرباء ،الـماء ،التطهري ال�سائل
و الإنارة العمومية).

•> تنظيف

عملية تتمثل فـي تنظيف �شبكات و من�ش�آت التطهري
ال�سائل من النفايات و بقايا مواد البناء التي
تراكمت داخلها.

•> تنظيف مائي

>ر

•> ربط (الـماء)

رابط مادي بني ال�شبكة الرئي�سية و نقطة التوزيع
للزبون  :يتكون �أ�سا�سا من طوق الدعم ،و �صنبور
الدعم ،و �أنبوب و جهاز العد.

>ح

•> حاجز

منظومة من حديد توجد فـي الطرق و متكن من
ا�ستيعاب مياه ال�سيالن و احلد مرور الأزبال
و النفايات.

•> حو�ض الـمياه الـمطرية

من�ش�أة خم�ص�صة للتخزين الـم�ؤقت للـمياه الـمطرية
الفائ�ضة خالل ت�ساقط الأمطار قبل ت�صريفها بعد
ذلك ،عرب �صبيب مرا َقب ،فـي �شبكة التطهري.

>ج

•> جل�سة مراجعة م�سارات الأطر

اجتماع بني جهاز الت�سيري و م�س�ؤول مهمة الـموارد
الب�شرية ،ميكن الـمديرية من ت�سليط ال�ضوء على
مواردها الب�شرية بالن�سبة للكفاءات الأ�سا�سية ،من
�أجل ا�ستباق تطويرها .تهدف �إىل التوفـيق بني تطور
الـمتعاونني و تطور التنظيم.

تنظيف يتم بف�ضل �شاحنة التطهري التي هي عبارة
قنوات
عن �آلية تقوم بدفع الـماء ب�ضغط عايل داخل
•> جهاز الـم�ساعد الرقمي ال�شخ�صي
التطهري من �أجل اقتالع النفايات و الرت�سبات التي 	�آلة رقمية حممولة (حا�سوب �صغري) توفر العديد
يتم بعد ذلك جمعها بوا�سطة ال�ضخ.
من التطبيقات و متكن من ت�سجيل الـمعلومات.

•> جهاز تعديل ال�ضغط

من�ش�أة ُمر َّكبة فـي مدخل �شبكة الـماء ال�شروب.
تهدف �إىل �ضبط ال�ضغط فـي �شبكة التوزيع من �أجل
تزويد الـم�ستهلك ب�ضغط كاف للـماء فـي �أي حلظة
من اليوم.

•> جهاز رافع ل�ضغط الـماء ال�شروب

جتهيز لل�ضخ ميكن من زيادة �ضغط الـماء عند
احلاجة .يو�صى به للعمارات الـمكونة من �أكرث من
 5طوابق ،و فـي مناطق بال�شبكة ذات �صبيب
�ضعيف.

•> جهاز للتحديد ال�سمعي

نظام ميكن من حتديد مكان الت�سربات فـي
قنوات الـماء عرب قيا�س االهتزازات ال�صادرة عن
الت�سربات .يعتمد ت�صميمه على جهاز التقاط �سمعي
دقيق جدا يدمج الـمعاجلة الإلكرتونية للأ�صوات
ال�ضعيفة.

•> جهاز قيا�س م�ستوى الإ�ضاءة

	القط ميكن من قيا�س م�ستوى الإ�ضاءة .وحدة
القيا�س هي لوك�س.

•> جودة اخل�صائ�ص احل�سية (الـماء ال�شروب)
مذاق و رائحة و لون الـماء ال�شروب.

>خ

•> خاليا �سدودة

ال�سد تتكون من جمموعة من
خزانة محُ ْ كمة َّ
التجهيزات الكهربائية.

•> خزان الـماء ال�شروب

من�ش�أة تتكون من �صهاريج يخزن فـيها الـماء
ال�شروب الذي ي�أتي من م�صانع الإنتاج .الـماء الذي
يتم تخزينه يخ�ضع لتطهري و مراقبة �صحية قبل
توزيعه على الـم�ستهلكني .خزانات الـماء ال�شروب
ت�ستخدم �أي�ضا لتوفـري احتياطي من الـماء ال�شروب
عند احلاجة.

> �س

•> �سلطة مفو�ضة

�شخ�ص معنوي خا�ضع للقانون العام ي�سند تدبري
خدمة عمومية هو م�س�ؤول عنها �إىل مف َّو�ض له
عمومي �أو خا�ص ،فـي �إطار عقد للتدبري الـمفو�ض.

•> �سلطة الو�صاية

فـي حالة ليدك ،هي وزارة الداخلية.

> �ش

•> �شبكة مد القنوات

قناة� ،سلك ،ما�سورة� ،أنبوب خم�ص�ص للنقل عن
بعد �أو توزيع �سائل ،غاز ،كهرباء.

•> �شبكة اجلهد الـمنخف�ض �أو �شبكة الإمداد

�شبكة كهربائية ذات جهد  120/110فولط
و  380/220فولط .ح�سب التعريف الكهربائي -
التقني ،هي �شبكة ذات جهد تناوبي ال يتجاوز
 1 000فولط.

•> �شبكة �أولية

ت�سمية تطلقها ليدك لتعيني �شبكة اجلهد العايل التي
ت�ستغلها الـمقاولة (�شبكات  5 500فولط،
 20 000فولط و  60 000فولط) و متييزه عن
�شبكات الإمداد.

>ط

•> طوق الدعم

منظومة لربط �إي�صاالت الـماء ال�شروب بقنوات
التوزيع.

>ع

•> عقد التدبري الـمفو�ض

اتفاق مبوجبه متنح ال�سلطة العمومية الـمف ِّو�ضة
انتدابا لفاعل مفو�ض له بغية تدبري كل �أو جزء من
ممتلكات �أو خدمة عمومية.

>غ

•> غطاء

منظومة حديدية تتواجد بالطرقات ت�ستخدم لإغالق
فتحة الـمراقبة.

>ف

•> ف�ضاءات اخلدمة «ت�سهيالت»

حمالت جتارة القرب (خمدع الهاتف ،حمل بيع
التبغ ،مكتبة ،وراقة )...معتمدة من طرف ليدك من
�أجل �ضمان خدمة �أداء فواتريها.

>ق

•> قناة التقاط

قناة لل�صرف ال�صحي بحجم كبري ،ت�ستقبل حمتوى
العديد من القنوات الـمجمعة و تنقل هذه الـمياه
العادمة نحو حمطة للت�صفـية �أو الـمعاجلة القبلية
قبل �إعادتها للو�سط الـم�ستقبل.

•> طرف معني
هو فاعل ،فرد �أو جماعة (جمموعة �أو هيئة تنظيم) >• ،قناة بحرية
معني بقرار �أو م�شروع �سلبا �أو �إيجابا� ،أي �سيت�أثر
بتنفـيذ ذلك �سلبا �أو �إيجابا (�أو بعدم تنفـيذه).
فـي حالة ليدك ،الأطراف الـمعنية هم على
اخل�صو�ص ممثلو ال�سلطة الـمفو�ضة ،الـمنتخبون،
ال�سلطات ،الزبناء ،جمعيات الأحياء...

قناة جممعة كربى لت�صريف الـمياه العادمة
و الـمطرية ت�صرف فـيها الـمياه الـمجمعة و الـمنقولة
عرب قنوات �شبكة التطهري ال�سائل ،بعد معاجلتها
قبليا ليتم �إرجاعها �إىل عر�ض الـمحيط.

73

ô`` jô``≤` `à`dG
…ƒ`` æ` `°ù`` dG

معجم
م�صطلحات
•> قناة رئي�سية

•> خمطط مديري

•> منفذ بحري

	�أبعد نقطة فـي نظام التطهري ال�سائل حيث تعرب
الـمخططات الـمديرية للـمهن الأربع (الـماء،
قناة قطرها يفوق �أو يعادل  800ميلـمرت ،تقوم بنقل
التطهري ال�سائل ،الكهرباء و الإنارة العمومية) هي
الـمياه العادمة و الـمياه الـمطرية ب�شبكات التطهري
جميع مياه الأمطار التي يتم ت�صريفها عرب حو�ض
�آليات تقنية متكن من تقدير احلاجيات من البنيات
ليتم �إعادتها للبحر.
ال�سائل نحو من�ش�آت الـمعاجلة �أو الـمعاجلة القبلية.
إبقاء
ل
التجهيزات
من
و
التحتية
حالة
ـي
ف
ال�شبكات
•> مياه ال�سيالن
•> قناة ثالثية
متوقعة
هي
كما
احل�ضرية
التنمية
مواكبة
و
جيدة
مياه الأمطار التي ت�سيل فـي �سطح الأر�ض �أو فوق
قناة قطرها يقل عن عن  800ميلـمرت متكن من
من طرف ال�سلطات .دور هذه الآليات هو ا�ستباق
الأ�سقف.
جتميع الـمياه العادمة و الـمياه الـمطرية للـم�ستعملني
احلاجيات فـي جمال جتديد ،و تو�سيع و تقوية
(الـمنزليني و ال�صناعيني) و ت�صريفها نحو القنوات
•> مواد التوزيع
ال�شبكات من �أجل ت�أمني ا�ستمرارية اخلدمات.
الرئي�سية.
ت�سمية ت�ستعملها ليدك للإ�شارة للكهرباء ،الـماء
•> مرجع العناوين الـمتقا�سمة
و الـمياه العادمة.
>
قاعدة وحيدة للبيانات ت�ضم فـي كل موقع (عنوان
الزبون ،نقطة �ضوئية ،)...معطيات جغرافـية قابلة •> الـمركز التقني للـمقاي�سة
•> حمطة تعلية
ي�ضمن موثوقية جتهيزات ليدك للـمراقبة و القيا�س
للعر�ض فـي خريطة.
حمطة جمهزة مب�ضخات ،خم�ص�صة ،فـي حالة قناة
و خا�صة حل�ضرية العدادات .يتوفر على خمتربين
عميقة جدا ،لرفع الـمياه فـي قناة منحدرة من �أجل •> مرجع ال�شغل و الكفاءات
لـمعايرة عدادات الـماء و الكهرباء.
�أن يتم من جديد جريان الـماء.
وثيقة مهن ت�شرح �سريورة عمل منوذجي� ،أن�شطة
•> مركز (Data center (Green
هذا العمل النموذجي و كذا الكفاءات الـمطلوبة
•> حمطة دفع الـمياه
مركز لـمعاجلة البيانات و موقع مادي تتجمع
للـمار�سة هذه الأن�شطة .مرجع ال�شغل و الكفاءات
حمطة جمهزة مب�ضخات ت�ضغط على الـمياه من
فـيه جتهيزات ت�شكل نظام الـمعلومات للـمقاولة
يحدد نطاق العمل وم�ؤ�شرات تتبع الأداء.
�أجل متكينها من اجتياز مرتفع و موا�صلة االن�سياب
(حوا�سيب ،وحدات اخلادم الـمركزي� ،صفائف
الـمنحدر.
•> ممتلكات التدبري الـمفو�ض
التخزين ،جتهيزات ال�شبكات و الإت�صاالت)...
ت�شمل ممتلكات التدبري الـمفو�ض الـممتلكات
•> حمطة ال�ضخ
مركز  Data centerبليدك هو «�أخ�ضر» من حيث
التعريف
أنظر
�
(
أخوذة
�
ـم
ل
ا
ـممتلكات
ل
ا
و
ـم�ستعادة
ل
ا
حمطة جمهزة مب�ضخات ل�سحب الـمادة ال�سائلة من
ت�أثريه البيئي (مت تر�شيد الطاقة التي ي�ستهلكها).
فـي«م»).
نقطة �أ نحو نقطة ب.

م

•> حمطة الـمعاجلة القبلية

حمطة متكن من التطهري ب�شكل كاف للـمياه
العادمة ،عرب �إزالة الأج�سام كبرية احلجم حتى
ال تغري جودة الو�سط الطبيعي .هي عادة جمهزة
بثالثة �أنظمة  :التمرير فـي احلواجز لإزالة النفايات
ذات حجم كبري ،و �إزالة الرمال و �إزالة ال�شحوم و
الزيوت من �أجل �إفراز ال�شحوم و الزيوت.
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•> ممتلكات م�أخوذة

ممتلكات منقولة م�ستخدمة من طرف الـمفو�ض له
فـي �إطار ا�ستغالل الـمرافق الـمفو�ضة.

•> ممتلكات م�ستعادة

الـممتلكات التي �سرتجع وجوبا لل�سلطة الـمفو�ضة
عند انتهاء التدبري الـمفو�ض .و هي ملكية لل�سلطة
الـمفو�ضة غري قابلة للتفويت .ال ميكن �أن تكون حمل
حتويل �أو كفالة �أو بيع �أو كراء من طرف الـمفو�ض
له �أو ال�سلطة الـمفو�ضة ،و ذلك طيلة مدة التدبري
الـمفو�ض.

•> مهند�س �صاعد

مهند�س مبتدئ مت توظيفه بهدف تكوينه عرب م�سار
مهني مهيكل ميتد على �سنوات عدة بالـمقاولة ،من
�أجل �إعداده ليكون بديال للقيام بالـمهام احل�سا�سة.

•> مركز التحويل

بنية حتتية من ال�شبكة الكهربائية تقوم بتحويل
اجلهد العايل �إىل الـمتو�سط من �أجل تزويد
الـمناطق احل�ضرية بالكهرباء.

•> مركز التوزيع العمومي

ي�شكل الو�صلة بني �شبكة اجلهد الـمتو�سط (	,22
 20و  5,5كيلوفولط) و �شبكة اجلهد الـمنخف�ض
( 400فولط) .نظرا لعددها و متو�ضعها ،تلعب
مراكز التوزيع العمومي دورا ا�سرتاتيجيا فـي �ضبط
و التحكم فـي ال�شبكة.

•> مزيالت الرمل

منظومة متكن من حجز ا ُ
جلزيئات ال�صلبة التي
جترفها الـمياه العادمة �أو الـمطرية.

•> مواكبة

عالقة ر�سمية بني مهني م�ؤهل ،ي�سمى الو�صي،
و متعاون حديث التوظيف ،ي�سمى الـمكفول،
و مركز التكوين .الهدف من هذه العالقة هو مواكبة
الـمكفول خالل م�سار �إدماجه و تعلـمه لـمهنة فـي
بيئتها احلقيقية.

•> مركز الزبناء

حمل كهربائي تعرب منه عادة الطاقة الكهربائية
بجهد  20 000فولت .يقوم الـمركز بتحويل هذا
اجلهد �إىل جهد منخف�ض لال�ستعمال الداخلي
للزبناء(الإنارة.)...

•> مردودية �شبكة الـماء ال�شروب

العالقة بني حجم الـماء الـم�ستهلك من طرف
الزبناء و حجم الـماء الذي دخل �إىل �شبكة التوزيع.
هو م�ؤ�شر لـم�ستوى فعالية ال�شبكة.

•> مركز العد

جمموعة مكونة من عداد مع �صمام �ضد الرجوع،
و �صنابري ح�صر ما قبل و ما بعد العداد.

•> م�ضخة

منظومة متكن من امت�صا�ص و �إرجاع مادة �سائلة.

•> منطقة التالطم

م�ساحة يتم داخلها تغيري الأوحال قرب ال�شاطئ
(مكان حيث تتك�سر الأمواج).

•> مُف َّو�ض له

�شخ�ص ذاتي �أو معنوي خا�ضع للقانون اخلا�ص �أو
�شخ�ص معنوي خا�ضع للقانون العام �أ�سند له تدبري
خدمة عمومية ،فـي �إطار عقد التدبري الـمفو�ض.

•> ميغاﭭولط �أمبري

MVA

وحدة لقيا�س اجلهد الكهربائي.

>ن

•> ن�سبة الرتدد (موارد ب�شرية)

م�ؤ�شر �سنوي لرتدد حوادث ال�شغل فـي مقاولة ما.
يتم احت�سابه على ال�شكل التايل  :عدد حوادث ال�شغل
�أثناء العمل مع توقف  /1 000 000 xعدد ال�ساعات
التي مت ا�شتغالها.

•> ن�سبة اجلاهزية (الإنارة العمومية)

الن�سبة بني عدد النقط ال�ضوئية فـي و�ضعية الت�شغيل
و العدد الإجمايل للنقط ال�ضوئية.

•> ن�سبة اخلطورة (موارد ب�شرية)

م�ؤ�شر �سنوي خلطورة حوادث ال�شغل فـي مقاولة ما.
يتم احت�سابه على ال�شكل التايل  :عدد �أيام التوقف
عن العمل ب�سبب احلوادث �أثناء العمل
 /1 000 xعدد ال�ساعات التي مت ا�شتغالها.

>و

•> و�سط مُ�ستق ِبل

•> ن�سبة التلوث

العالقة بني حجم الـمياه العادمة الـمعاجلة
و الـمعاجلة قبليا و حجم الـمياه العادمة الـ ُم َج َّمعة.

مكان تفرغ فـيه الـمياه العادمة الـمعاجلة قبليا
(�أو م�صفاة) و�/أو الـمياه الـمطرية  :نهر ،بحرية،
حفرة ،بحر...

•> نظام الأوحال الـ ُم ِّ
ن�شطة

تقنية لـمعاجلة الـمياه العادمة تنبني على الت�صفـية
البيولوجية .البكترييات التي تتواجد فـي الأوحال
الـ ُم ِّ
ن�شطة بوا�سطة الأك�سيجني� ،ست�ؤدي �إىل حتلل
التلوث الـمكون عادة من الكاربون ،و الآزوت
و الفو�سفور.

•> نظام الـمعلومات اجلغرافـية

SIG

نظام معلوماتي ميكن من تدبري جمموع الـمعطيات
ب�إدراج التموقع اجلغرافـي.
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لالتــ�ص ــال ب ـنـ ـ ــا

www.lydec.ma

الـمقـ ــر االجتـمــاعـ ــي و الإدارة
ال ـعـ ـ ــامة
الـمقر االجتماعي
 ،48زنقة حممد الديوري
رمز الربيد  - 16048الدار البي�ضاء
الهاتف 05 22 54 90 54 :

الإدارة العامة
زاوية �شارع موالي احل�سن الأول
و زنقة كورو  -الدار البي�ضاء
الهاتف 05 22 54 90 54 :

الـمديــريـ ـ ــات ال ـج ـهــويـ ــة
و الــوكـ ــاالت
الـمديرية الـجهوية
الدار البي�ضاء � -أنفا

•> وكالة الديوري

 ،48زنقة حممد الديوري

•> وكالة موالي احل�سن الأول
زاوية �شارع موالي احل�سن الأول
و زنقة كورو

الـمديرية الـجهوية
عني ال�شق  -احلي احل�سني

•> وكالة يعقوب الـمن�صور

زاوية �شارع غاندي و �شارع يعقوب الـمن�صور

•> وكالة الكتبية

زاوية �شارع بن�سعيد �صالح
و �شارع خمتار بن �أحمد الكرناوي

� ،5إقامة الكتبية  -عني ال�شق

زاوية �شارع �أم الربيع و �شارع واد �سبو

الـمديرية الـجهوية
الـمحمدية

•> وكالة �أم الربيع
الـمديرية الـجهوية
الفداء

•> وكالة �أوالد زيان

طريق �أوالد زيان
(قرب الـمحطة الطرقية)

الـمديرية الـجهوية
ابن ام�سيك � -سيدي عثمان

•> وكالة ابن ام�سيك

دار التوزاين ،كلـم ،7
�شارع حممد ال�ساد�س

•> وكالة موالي ر�شيد

زاوية �شارع « »Nو �شارع العقيد العالم

الـمديرية الـجهوية
عني ال�سبع  -احلي الـمحمدي
 ،25زاوية ممر التوت و ممر ال�صنوبر

•> وكالة دار الأمان

دار الأمان  -بلوك «�( »Aأمام الـمركب الريا�ضي)

76

•> وكالة �سيدي الربنو�صي
•> وكالة �سيدي مومن

•> وكالة عني ال�سبع
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الـمديرية الـجهوية
�سيدي الربنو�صي

 ،37حي الوالء  -جتزئة طاليبي الت�شارك

•> وكالة احل�سن الثاين

� ،52شارع احل�سن الثاين

•> وكالة العالية

� ،278شارع الـمقاومة  -احل�سنية  -رقم 1

قنوات �أخرى للتوا�صل
ميكنكم �أي�ضا االت�صال بنا بالولوج
�إىل www.lydec.ma
�أو blog.lydec.ma
�أو عرب مواقع التوا�صل االجتماعي :
lydecnet
lydecweb
elydec

