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مواجهة الرهانات اجلديدة
لـمدينة فـي طور النمو

حـ ـ ـ ــوار
الـمدي ــرالعـ ــام

على غرار كربيات الـمدن عرب العامل ،تواجه الدار البي�ضاء الكربى رهانات �ستحدد
معامل مدينة الغد .فـي هذا احلوار يبني جان بيري �إيرمونو ،مدير عام ليدك ،الرهانات
الـمرتبطة ب�أن�شطة ليدك و الدور الذي تلعبه الـمقاولة فـي تنمية الـمدينة.

كاملة ،و هذان العامالن الأ�سا�سيان ي�ؤثران
ب�شكل ملحوظ على �أن�شطتنا و ي�ضعان مدينة
الدار البي�ضاء �أمام رهانات كربى.

ما الذي يجب ا�ستخال�صه من �سنة
 2010؟
هناك �أ�شياء كثرية .بالفعل ،كانت �سنة
 2010غنية بالتحديات بالن�سبة �إلينا.
حاالت رداءة �أحوال الطق�س و موجات
احلرارة كانت لها ت�أثريات مهمة على
�أن�شطتنا� .شهدنا م�ستويات ت�ساقطات
مطرية غري م�سبوقة� .سجلنا �أي�ضا فـي �شهر
غ�شت ذروة فـي ا�ستهالك الـماء ال�شروب
بارتفاع بن�سبة  %20مقارنة مع �سنة
 .2009و يجب الإ�ضافة �إىل ذلك ق�ضايا
حكامة الـمدينة التي كان لها ت�أثري على �سري
التدبري الـمفو�ض .لكن و رغم هذا ال�سياق
ال�صعب الذي تطلب منا تعبئة كبرية طول
ال�سنة ،وا�صلنا م�شاريعنا الكربى و �شرعنا
فـي م�شاريع �أخرى جديدة� .سنة 2010
متيزت برقم قيا�سي من حيث اال�ستثمارات.

التقــريرال�سن ــوي
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ما هي نظرتكم بخ�صو�ص تطور جهة
الدار البي�ضاء الكربى ؟
�أالحظ �أن الدار البي�ضاء توا�صل ديناميتها
للتنمية ،و م�ساحة التعمري بها تبلغ حوايل
 15 000هكتارا و ميكن �أن ت�صل �إىل ما
يتعدى  40 000هكتار فـي �أفق �سنة .2030
تو�سعات كبرية مت اتخاذ القرار ب�ش�أنها،
من خالل �إحداث مدن جديدة فـي بو�سكورة،
الهراويني ،زناتة ،الـمن�صورية �أو �أي�ضا
مدينة الرحمة و دار بوعزة .التو�سع
احل�ضري يت�سارع و الـمناخ يعرف حتوالت

ما هي هذه الرهانات ؟
البنيات التحتية الـمتوقعة فـي عقد التدبري
الـمفو�ض هي �أقل من احلاجيات احلقيقية
للمدينة .يتعني �إجناز ا�ستثمارات تفوق
بكثري تلك الـمتوقعة �سنة  2006فـي �إطار
مراجعة عقد التدبري الـمفو�ض و البحث
عن و�سائل متويل جديدة لإجناز هذه
اال�ستثمارات .لكن اليوم �أكرث من الأم�س،
�أ�سعار الـماء و التطهري و الكهرباء و كذا
م�ساهمات �أ�صحاب م�شاريع البناء
و الـ ُمج ِّهـزين ،هي غري قادرة على متويل
الـم�شاريع الكربى للبنيات التحتية
ال�ضرورية .و هكذا �سنكون جميعا،
�سلطات و فاعلني عموميني و خوا�ص،
ملزمني بالقيام باختيارات ا�سرتاتيجية
مل�ستقبل الـمدينة .بر�أيي ،فال�سلطات
الـمعنية بحكامة الدار البي�ضاء لديها
خياران ممكنني� :إبطاء تطوير البنيات
التحتية فـي انتظار التمويالت الالزمة،
�أو ال�سماح بنمو الـمدينة فورا .و اخليار
الثاين هو الذي مت تف�ضيله .و هكذا ،فنحن
فـي مرحلة انتقالية �إىل �أن تنجز جميع
البنيات التحتية ال�ضرورية .و �ستتميز
هذه الـمرحلة با�ضطرابات فـي اخلدمات
مثل التي نعي�ش حاليا باعتبارنا م�ستعملني
للطريق العمومية ،فـي انتظار انتهاء �أ�شغال
الطراموي مثال.
كيف ت�ساهم ليدك فـي تنمية جهة
الدار البي�ضاء الكربى ؟
ليدك فاعل �أ�سا�سي فـي تنمية الـمدينة.
و يتمثل دورها فـي القيام بتفعيل احللول
الأمثل و الـمالئمة لرهانات مدينة الغد،

و ذلك فـي �إطار مهنها و �إىل جانب فاعلني
�آخرين .فهي احللول التي �ست�ضمن فـي
نهاية الـمطاف ا�ستمرارية اخلدمات التي
يتم تدبريها .مقاولتنا �أعطت انطالقة
م�سعى على الـمدى الـمتو�سط و البعيد
من �أجل �إعادة درا�سة الأولويات و برامج
اال�ستثمارات .نعمل على �أن تكون م�شاريعنا
دائما ذات بعد على الـمدى الطويل و تندرج
فـي م�سعى التنمية الـم�ستدامة .و �آخذ كمثال
�إن�شاء حمطة مبتكرة للت�صفية مبديونة
و التي �ستمكن من �إعادة ا�ستعمال الـمياه
العادمة ال جَ
ـمعالة فـي الفالحة �أو ل�سقي
الف�ضاءات اخل�ضراء.
هل ترتكز كل هذه الـمبادرات على
ر�ؤية �أكرث �شمولية ؟
بالطبع ،و كما ذكرتُ الآن ،نحن ندرج جميع
�أعمالنا و م�شاريعنا فـي �إطار وا�سع جدا،
م�ستوحى من ر�ؤية تنمية م�ستدامة و بالإمكان
حتملها بالن�سبة للمدينة .لدينا هدف وا�ضح
 :موا�صلة حت�سني �إطار عي�ش �ساكنة الدار
البي�ضاء الكربى .و ذلك يعني �أن نكون
م�س�ؤولني اجتماعيا و ملتزمني لفائدة بيئة
�سليمة.
فرقنا الواعية مبهامها للخدمة العمومية،
تبقى معب�أة ب�شكل يومي لبلوغ هذا الهدف.
�أود الت�أكيد هنا على االلتزام و روح
الواجب الـمعرب عنهما من طرف الـ 3400
م�ستخدم بال�شركة ،و خا�صة فـي الظروف
اال�ستثنائية� .إنهم يعملون بال كلل ل�ضمان
جودة و ا�ستمرارية اخلدمة لفائدة ال�ساكنة.
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�سنــة  2010بـ�إيج ـ ـ ــاز
الـماء ال�شروب

الأعمال التي قامت بها ليدك القت�صاد
الـماء ال�شروب فـي �إطار الـمجهود الوطني
للمحافظة على الـموارد� ،أظهرت جناعتها.
و مردودية �شبكة الـماء ال�شروب عرفت منوا
بن�سبة  %2ما بني  2009و  2010مع نتيجة
بلغت  %74,6مبتم �شهر دجنرب.

م�شاريع كربى �شرعت فـيها ليدك و تتعلق
مبجموع مهنها .و هذه الـم�شاريع تواكب
تو�سع الدار البي�ضاء الكربى و تعمريها،
و ذلك مبنطق الـمالءمة مع الرهانات
الوطنية فـي جمال التنمية الـم�ستدامة
(حماية البيئة ،التحكم فـي موارد الـماء
و الكهرباء ،حماربة الفي�ضانات ،الولوج
�إىل اخلدمات فـي �إطار الـمبادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية) .و فـي الـم�ستقبل ،يجب
�أي�ضا �أن ت�أخذ هذه الـم�شاريع فـي االعتبار
التغريات الـمناخية من حيث الت�ساقطات
الـمطرية و ارتفاع درجات احلرارة.

اال�ستثمـــارات

ما بني غ�شت  1997و دجنرب ،2010
ا�ستثمرت ليدك ما جمموعه  9,9مليار
درهم �ضمنها  5,4مليار ممولة من طرف
الـمقاولة .و قد عرفت ا�ستثمارات ليدك
�سنة  2010ارتفاعا بن�سبة  %42مقارنة
مع ال�سنة ال�سابقة.

منذ غ�شت  ،1997ا�ستثمرت ليدك ما
جمموعه  9,9مليار درهم .و من �أجل دعم
ال�سيا�سة اال�ستثمارية للمقاولة ،قامت ليدك
خالل هذه ال�سنة ب�إ�صدار �سندات اقرتا�ض
بقيمة  1,2مليار درهم.
من جهة �أخرى ،فقد متيزت �سنة 2010

بتدبري �أزمة مهمة نتيجة لرداءة �أحوال
الطق�س اال�ستثنائية فـي الليلة ما بني 29
و  30نونرب .الأمطار التي �سجلت جتاوزت
الأمطار التي ت�سقط مرة كل مائة �سنة
( 220ميليمرت فـي � 12ساعة� ،أي ما يعادل
ن�صف جمموع الت�ساقطات فـي الدار
البي�ضاء خالل �سنة).
التقــريرال�سن ــوي
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�أهم الـم�شاريع اال�سرتاتيجية فـي طور
الإجناز تتعلق بـ :
•> التزويد بالـماء ال�شروب للمناطق
اجلديدة الـمفتوحة للتعمري بالدار
البي�ضاء الكربى (مثال :مدينة الرحمة
و دار بوعزة غربا ،الـمدينة اخل�ضراء
بو�سكورة و لهراويني جنوبا ،الـمدينة
اجلديدة زناتة و الـمن�صورية �شرقا)،
•> تقوية البنيات التحتية للتوزيع و التخزين
التي ت�أخذ بعني االعتبار النمو ال�سريع
للحاجيات من الـماء ال�شروب ،و ذلك
بهدف ت�أمني ا�ستمرارية اخلدمة.
ملحوظة:
•> ح�صل الـمركز التقني للمقاي�سة على
�إ�شهاد الت�صديق  ISO 17025عن �أن�شطته
فـي قيا�س عدادات الـماء خالل ،2010
•> �أ�شغال تهيئة الـمخترب اجلديد لتحاليل
جودة الـمياه انطلقت خالل هذه ال�سنة،
و من الـمتوقع �أن تنتهي �سنة .2011

الكهرباء

التطهري ال�سائل

فـي قلب م�شروع الـميثاق الوطني للبيئة
و التنمية الـم�ستدامة ،متثل حماية البيئة �أحد
�أهم التحديات احل�ضرية فـي الع�شرية الـمقبلة.
و فـي هذا ال�صدد حتتل مهنة التطهري ال�سائل
الـمرتبة الأوىل من ا�ستثمارات ليدك.
م�شاريع كربى كثرية مت ال�شروع فـيها �سنة
:2010
•> �أ�شغال حتويل الـمياه العادمة بجماعة
دار بوعزة نحو حمطة العنق،
•> حمطة الت�صفية بتكنولوجيا الأغ�شية
فـي مديونة من �أجل  40 000ن�سمة،
•> قناة االلتقاط و التحويل ال�ساحلية فـي
�إطار م�شروع حماربة التلوث فـي ال�ساحل
ال�شرقي للدار البي�ضاء.
م�شروع القناة الـمجمعة الكربى بو�سكورة
( )SCOللتمكن من تقلي�ص تعر�ض
الدار البي�ضاء للخطر فـي حالة فـي�ضان
واد بو�سكورة ،هو م�شروع ي�شكل هو الآخر
مو�ضوعا لنقا�شات مع ال�سلطات و الدولة
بخ�صو�ص طرق متويله� .إال �أن هناك �أ�شغاال
مهمة يتعني �إجنازها حلماية بع�ض
الـمناطق بالوالية فـي حالة �أمطار تتجاوز
مدة تكررها ع�شر �سنوات.
و هذه اال�ستثمارات تخ�ضع لدرا�سات تقنية
و متويلية.

ليدك توا�صل برناجمها لتقوية و هيكلة
�شبكة الكهرباء لت�أمني التزويد بالكهرباء
و ا�ستباق تزايد الطلب عليه .و هكذا ،ففـي
�سنة  ،2010مت تفعيل الأعمال التالية:
•> جتديد و تقوية مركز التحويل الكهربائي
كامريان،
•> م�ضاعفة قوة مركز التحويل زناتة،
•> و�ضع  50كلم من الأ�سالك لتجديد
و تقوية �شبكة اجلهد الـمتو�سط،
•> موا�صلة �أ�شغال جتديد و حتديث
الـمكتب الـمركزي للقيادة (.)BCC
من جهة �أخرى� ،أعطت ليدك (فـي �إطار
خمطط الأعمال ال�سنوية الـمتعددة التي
تتمحور فـي الـمناطق الـمعر�ضة للخطر)،
انطالقة �أ�شغال حلماية مراكز التوزيع
الـمتواجدة حتت الأر�ض لأن بع�ضها
غمرتها الـمياه خالل رداءة �أحوال الطق�س
اال�ستثنائية فـي نونرب .2010
�أخريا ،فالـمقاولة تقوم ب�أعمال تهدف
�إىل حت�سني التحكم فـي الطاقة (�إطالق
برنامج لتعميم الـم�صابيح ذات اال�ستهالك
الـمنخف�ض ،تفعيل �إجراء «.)... »-20% -20%

الإنارة العمومية

ليدك توا�صل �سيا�ستها لتح�سني جودة
اخلدمة .و هكذا ف�إن ن�سبة الإ�ضاءة
للح�ضرية الـمتواجدة ،انتقلت من %90
�إىل  %93,1خالل ال�سنتني الـما�ضيتني.
من ناحية �أخرى ،تبقى ليدك منتبهة ب�شكل
خا�ص �إىل �سالمة الـممتلكات و الأفراد،
و بد�أت فـي الـمواقع التي تعرف حركية
د�ؤوبة ب�إجراء ت�شخي�ص حلالة �أعمدة الإنارة
العمومية عرب الـمراقبة الآلية ل�صالبة
و حتمل �أعمدة الإنارة .و بالن�سبة ل�سنة
 ،2011فقد متت برجمة و�ضع تنظيم
المركزي يهدف �إىل تقوية قرب و جناعة
التدخالت.
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�سنة  2010ب�إيجاز

%87

•> من حيث اخلدمة الـمقدمة للزبناء،
فالتكنولوجيات و �أمناط العي�ش تتطور
و تربز معها حاجيات جديدة .ليدك
ت�ستبق هذه التغريات و تبقى فـي
اال�ستماع للزبناء من �أجل الـمالءمة
نحو الأف�ضل عر�ض خدماتها .فـي
�سنة � ،2010سجل الـمعدل الإجمايل
للر�ضى بالن�سبة جلودة خدماتها ن�سبة
 %87كمعدل.

الـ�س ــالم ــة

•> يوجد نظام الـمعلومات لدى ليدك فـي
طليعة االبتكار التكنولوجي .فـي �سنة
 ،2010مت جتديد الـموقع الـمركزي
و الـموقع االحتياطي وفقا للمعايري
الدولية و البيئية ( .)green ITكما
يتم با�ستمرار حت�سني نظام الـمعلومات
اجلغرافية ( )SIGو نظام الـمعلومات
اخلا�ص بالزبناء و كذا حت�سني الأدوات
الـمو�ضوعة رهن �إ�شارة الأعوان
الـميدانيني .و ل�ضمان �سالمة الـمعلومة،
يتم ن�شر م�سعى للح�صول على �إ�شهاد
	�إيزو .ISO 27001

ال ـج ـ ــودة

•> ليدك تظل مثالية فـي جمال الوقاية
فـي ال�سالمة ،و قد فازت باجلائزة
الوطنية الأوىل لل�سالمة فـي ال�شغل
ل�سنة  2010التي ت�سلم من طرف وزارة
التجارة و ال�صناعة و التكنولوجيات
احلديثة و وزارة الت�شغيل و التكوين
الـمهني.

!

ISO 27001

الـق ـ ــرب

•> من �أجل مزيد من القرب و الثقة ،وا�صلت
ليدك �أعمالها الإعالمية و عملياتها
البيداغوجية لدى الأطراف الـمعنية .و قد مت
تنظيم لقاء درا�سي �سنوي مع و�سائل الإعالم
فـي فرباير  2010تلته العديد من الور�شات
البيداغوجية بهدف التف�سري ب�شكل �أكرث
لرهانات الـمهن و الفوترة و الـم�شاريع
الرائدة ...و �إ�ضافة �إىل ذلك� ،شرعت
الـمقاولة فـي تنظيم دورة جديدة من لقاءات
القرب مع الـمقاطعات (الـمنتخبني و التقنيني)
بح�ضور الإدارة العامة .و الهدف هو �إطالع
الـمنتخبني على مقت�ضيات عقد التدبري
راجع و م�شاطرتهم الرهانات
الـمفو�ض الـ ُم َ
ال�شمولية و الـمحلية للمدينة .و من جهة
�أخرى ،ليدك توظف ال�شبكات االجتماعية
(في�سبوك ،تويرت و يوتوب) للتوا�صل على
نحو �أف�ضل مع عموم اجلمهور.

600

م ـ�ؤ�شـ ــرات

من�صب �شغل متوقعة ما بني

 2010و 2015

حــوادث ال�شـغ ــل
معدل الرتدد 2,68 :
معدل اخلطورة 0,14 :

•> يتوا�صل توطيد �سيا�سة الـموارد
الب�شرية و يهدف �إىل حت�سني ظروف
عمل الـم�ستخدمني و حتقيق حت�سن فـي
الفعالية الق�صوى و تعزيز الـمهارات.
و فـي هذا االجتاه ،يرمي م�سعى الكفاءة
�إىل موازاة خربة الـمتعاونني مع
متطلبات الـمهنة و الزبناء .و ال�ستباق
بلوغ عدد كبري من الـم�ستخدمني �سن
التقاعد ،بد�أت الـمقاولة �أعماال كثرية
ت�ستهدف ت�شبيب و جتديد مواردها
( 600من�صب �شغل جديد متوقعة ما بني
 2010و .)2015

•> قامت ليدك بالعديد من الأعمال
لتح�سني جودة �أورا�شها و �إ�ضفاء
االحرتافية على تدبري �شركات الـمناولة
التي تنجز �أ�شغاال حل�ساب الـمقاولة.
و عالوة على الأورا�ش الـمرتبطة ب�أن�شطة
ا�ستغاللها ،يتم �إيالء اهتمام خا�ص
�إىل ور�شني كبريين  :حتويل ال�شبكات
بالن�سبة للطراموي و ور�ش �إعادة ت�أهيل
�شبكات الـمدينة القدمية.

الـم�س�ؤولية االجتماعية
للـمقاوالت ()RSE

التقــريرال�سن ــوي
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قامت وكالة ﭬيجيو  Vigeoالرائدة �أوروبيا فـي جمال التنقيط غري الـمايل ،بافتحا�ص فعالية
ليدك من حيث الـم�س�ؤولية االجتماعية .و ي�سجل التقرير النهائي فعالية جيدة مقارنة مع الـمقاوالت
العاملة فـي نف�س الـميدان ،و ذلك فـيما يتعلق برهانات الـموارد الب�شرية و االلتزام الـمجتمعي.
كما �أن ليدك من�سجمة مع تطبيقات القطاع فـي جمال حقوق االن�سان و البيئة و احلكامة.
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ينـ ــايــر

م ــار�س

فربايــر
التقــريرال�سن ــوي
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•> م�ساهمة ليدك فـي الـم�شاورات اجلهوية
جلهة الدار البي�ضاء الكربى اخلا�صة
بالـميثاق الوطني للبيئة و التنمية
الـم�ستدامة.
•> جاللة الـملك يعطي انطالقة �أ�شغال
البنيات التحتية لتجميع الـمياه العادمة
للـمنطقة الغربية للدار البي�ضاء و كذا
حتويلها نحو حمطة العنق .و الـم�شروع
يندرج فـي �إطار الـميثاق الوطني للبيئة
و التنمية الـم�ستدامة.
•> مبنا�سبة اليوم العالـمي للأر�ض ،نظمت
ليدك معر�ض «�أر�ضنا» الذي زاره �أكرث
من  1200تلـميذ.

�أبري ــل

•> التوقيع على اتفاقية مع جامعة
احل�سن الثاين و الوكالة الوطنية لإنعا�ش
الت�شغيل و الكفاءات من �أجل �إعطاء
انطالقة التكوين بالتناوب الـمخ�ص�ص
لـمهن ليدك.
•> تنظيم يوم حت�سي�سي حول مو�ضوع
«من �أجل ور�ش مثايل» ،لفائدة الـمقاوالت
التي تقوم بتنفـيذ �أورا�ش ليدك.
•> تنظيم لقاء درا�سي �سنوي مع و�سائل
الإعالم (�شارك فـيه حوايل � 30صحافيا
من و�سائل الإعالم الـمكتوبة و الـم�سموعة
و الـمرئية) ،و ذلك بهدف عر�ض
م�شاريع و �أن�شطة ليدك و التحاور حول
الـموا�ضيع الراهنة.

مـ ـ ــاي

على �إثر افتحا�ص �أجنز با�شرتاك بني
«�سنيما ( SNIMA -جهاز الت�صديق
التابع لوزارة التجارة و ال�صناعة)»
و «�آفاق �أفنور  AFAQ AFNORالدولية».

•> فـي فاحت مار�س ،انعقاد الـمجل�س
الإداري من �أجل �إقفال احل�سابات،
م�سبوقا باجتماعات جلنة االفتحا�ص
و جلنة الأخالقيات .و قد قرر الـمجل�س
فـي �ش�أن تدابري التمويل طويل الـمدى
و خا�صة �إ�صدار �سندات اقرتا�ض.

•> �إعطاء انطالقة �أ�شغال حمطة الت�صفية
مبديونة (يتوقع ت�شغيلها �سنة .)2012
و هذه التكنولوجيا الأوىل فـي الـمغرب،
�ستمكن من معاجلة و �إعادة ا�ستعمال
الـمياه العادمة من �أجل ال�سقي بف�ضل
تكنولوجيا الأغ�شية.
•> التوقيع على �شراكة مع جمعية
«ف�ضاء نقطة انطالق» ESPOD
و �إعطاء انطالقة م�شروع «مقاربة النوع
و احلقوق االقت�صادية و االجتماعية
 ،»GEDESو هو م�شروع يوفر دورة
تكوينية لت�سهيل ولوج الن�ساء �إىل عالـم
ال�شغل و توعيتهن بحقوقهن االقت�صادية
و االجتماعية.
•> فـي  11ماي ،انعقاد اجلمعية العامة
التي �صادقت على ح�سابات و تقرير
التدبري بر�سم �سنة .2009

•> منح �إ�شهاد الت�صديق �إيزو ISO 17025

يــونيـ ــو

•> الـمحافظة على �إ�شهاد �إيزو ISO 9001
(�إ�صدار  )2008الذي منح �إىل «ليدك»

•> �إ�صدار ليدك ل�سندات اقرتا�ض لـمدة
� 15سنة و بقيمة  1,2مليار درهم،
و ذلك لدعم ال�سيا�سة اال�ستثمارية
الهامة التي تنهجها الـمقاولة.
•> التوقيع على اتفاقية مع مديرية الأر�صاد
اجلوية الوطنية ترمي �إىل تقا�سم
الـمعلومات و و�ضع نظام ا�ست�شعاري فـي
حالة رداءة �أحوال الطق�س.
•> رعاية �شاطئ لال مرمي بالدار البي�ضاء
لل�سنة الثامنة على التوايل ،و ذلك
ب�شراكة مع م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س
حلماية البيئة و مقاطعة �أنفا .و خالل
فرتة اال�صطياف ،نظمت ليدك عمليات
تن�شيطية لتح�سي�س الـم�صطافني
و خ�صو�صا الأطفال ،على الـمحافظة
على البيئة و الـموارد الطبيعية.

ي ــولي ـ ــوز

الأحـ ـ ــداث
الـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارزة

 ،2010االحـ ــتف ـ ـ ــاء بال ــتن ـم ـيـ ـ ـ ــة
الـم�س ـت ــدامـ ـ ــة

للـمركز التقني للـمقاي�سة التابع �إىل ليدك
الذي يقوم بتدبري ح�ضرية العدادات،
مما يعد �سابقة فـي الـمغرب.
•> �إعطاء انطالقة الأ�شغال لإجناز خمترب
جديد لتحاليل جودة الـماء ال�شروب
و خ�صائ�ص الـمياه العادمة.
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الأحـ ـ ــداث
الـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارزة

�شتنبــر

نونب ــر
�أكتـ ــوبر

غ�شت
التقــريرال�سن ــوي

•> �إعطاء انطالقة الأ�شطر الأوىل لعرو�ض
الأثمان لأ�شغال قناة االلتقاط و التحويل
ال�ساحلية للـمنطقة ال�شرقية
للدار البي�ضاء.
•> �إعطاء انطالقة �سل�سلة لقاءات
القرب مع منتخبي الـمقاطعات بهدف
تعميق النقا�ش حول الإ�شكاليات
الـمحلية،الإن�صات �إىل انتظارات
الـمقاطعات و التوا�صل ب�ش�أن الرهانات
و الـمهن و الـم�شاريع التي تقودها
الـمقاولة.

•> التوقيع على اتفاقية بني اجلماعة
احل�ضرية للدار البي�ضاء ،اجلمعية
الدولية للعمداء الفرانكوفونيني ()AIMF
و ليدك ،و ذلك من �أجل حتديد �شروط
الـم�ساهمة الـمالية جلمعية « »AIMF
لفائدة م�شروع �إمناء  -الـمبادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية.
•> رداءة �أحوال الطق�س اال�ستثنائية خالل
 29و  30نونرب .هذه الأمطار (220
ميليمرت فـي ظرف � 12ساعة) التي
جتاوزت الأمطار التي تتكرر مرة كل مائة
�سنة ،مثلت ن�صف جمموع الت�ساقطات
الـمطرية خالل �سنة فـي الدار البي�ضاء.

•> انعقاد الـمجل�س الإداري لدرا�سة
توقعات نتائج ال�سنة الـمالية 2010
و ميزانية  .2011و من جهة �أخرى،
تبنى الـمجل�س مرجعا للأخالقيات
�أكرث �إلزاما.
•> ح�صول ليدك على اجلائزة الأوىل
(فئة الـم�ؤ�س�سات العمومية الكربى)
فـي �إطار اجلائزة الوطنية لل�سالمة
التي نظمتها وزارة ال�صناعة و التجارة
و التكنولوجيات احلديثة.

دجنرب

•> ت�سجيل رقم قيا�سي يوم  11غ�شت:
مت ا�ستهالك  634 000مرت مكعب
من الـماء فـي يوم واحد.
•> ال�شروع فـي ت�سويق الـم�صابيح ذات
اال�ستهالك الـمنخف�ض ( )LBCبف�ضاءات
اخلدمات «ت�سهيالت» ،و هي عملية
تقودها وزارة الطاقة و الـمعادن
و الـماء و البيئة فـي �إطار الربنامج
الوطني للأن�شطة الأولوية ،PNAP
و التي انطلقت مبوازاة مع حملة
توا�صلية كبرية.
•> تقدمي «ال�سقاية ذات النظام
الـمعلوماتي» التي هي من ابتكار ليدك
و الـم�صممة القت�صاد الـماء فـي الأحياء
غري الـمجهزة ب�شبكة فردية للـماء
ال�شروب.
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•> انعقاد الـمجل�س الإداري للـم�صادقة على
احل�سابات ن�صف ال�سنوية� ،إ�ضافة �إىل
اتخاذ قرار بتعيني جلنة للرتقية
و الأجور.
•> التح�سي�س على ال�سالمة الطرقية
لفائدة  1 400م�ستخدم معنيني بخطر
الطرقات ا�ستباقا لدخول قانون ال�سري
اجلديد حيز التنفيذ فـي � 1أكتوبر .2010

•> تقييم فعالية ليدك فـي جمال
الـم�س�ؤولية االجتماعية من طرف وكالة
ﭬيجيو  ،Vigeoو ذلك طبقا لـمعايري
الـمفتح�ص و وفقا لنمط . 26 000
•> منح ليدك جائزة تقديرية خالل حفل
ت�سليم جوائز لال ح�سناء «�شواطئ
نظيفة  ،»2009و ذلك مكاف�أة لها عن
جمهوداتها باعتبارها �شريكا ر�سميا
لـم�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة.
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الأرق ـ ــام
الأ�ســا�س ـي ـ ــة

الأرقـ ـ ـ ــام الأ�س ــا�س ـي ـ ـ ـ ــة
%4,5
%14,25

%23,2
%15

%51

%44,2
%28,1

%19,75

الـم�ساهمون

�سويز البيئة

الـم�ساهم

فيبار القاب�ضة ()CDG

�سويز البيئة
فيبار القاب�ضة ()CDG
الـملكية الوطنية للت�أمني
الـمتداول بالبور�صة

الـملكية الوطنية للت�أمني
الـمتداول بالبور�صة

الـمجموع

الـمبلغ مباليني الدرهم
408
158
120
114
800

%
51
19,75
15
14,25
100

الكهرباء و الإنارة العمومية
الـماء
التطهري ال�سائل
الـم�شرتك

%6

%73

الكهرباء و الإنارة العمومية
الـماء
التطهري ال�سائل
الـم�شرتك

الـمبلغ مباليني الدرهم
296
358
564
57

%
23,2
28,1
44,2
4,5

الـمجموع
و �ضمنه متويل ليدك (خارج ال�ضرائب)

1275
540

100
42,3

الـمهنة

%15
%21

%28

مبيعات الـمواد

الكهرباء و الإنارة العمومية
الـماء
التطهري ال�سائل

الـمهنة

الكهرباء و الإنارة العمومية
الـماء
التطهري ال�سائل

الـمجموع
* مبا فـي ذلك الـمجانيات.

التقــريرال�سن ــوي

ا�ستثمارات 2010
مباليني الدرهم باحت�ساب ال�ضرائب (خارج �ض.ق.م للـمفو�ض له)
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احلجم * GWh - Mm3
3 514
137
128

القيمة* مباليني الدرهم
3 547
1 048
317
4 912

الأطر
�أعوان الت�أطري
�أعوان التنفيذ

%57

توزيع
الـم�ستخدمني �إىل غاية 2010 /12 /31
الفئة

الأطر
�أعوان الت�أطري
�أعوان التنفيذ

الـمجموع

العدد

503
922
1 922
3 347

%
15
28
57
100
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الــبن ـي ــات
التنظـيمي ــة

البني ــات التنظيميـة ل�شـركة ليدك
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

جلنة الـمديرية العامة
فـي  1يوليوز 2011

 .1جان بيري �إيرمونو
الـمدير العام
 .2عبد العايل هيثمي
الـمدير العام الـم�ساعد
 .3جان نويل باردي
الـمدير العام الـم�ساعد
 .4نيكوال بارب
الـمدير التقني
 .5عبد اجلواد بنحدو
مدير الأنظمة الـمعلوماتية
 .6حميد الـم�صباحي
مدير الـم�شاريع الكربى
 .7جريار فور
مدير ا�ستغالل الكهرباء
و الإنارة العمومية
 .8جان مي�شيل كو�شي
مدير التن�سيق و الـمراقبة
 .9ب�شرى غياتي
مديرة التوا�صل
و التنمية الـم�ستدامة
 .10لور جريودي
مديرة وظائف الدعم
� .11سرييل م�ؤدن
الـمدير الإداري و الـمايل
 .12جوليان بونياتوف�سكي
مدير تدبري العقد
� .13إقبال التومي
مدير الـموارد الب�شرية
التقــريرال�سن ــوي

الـمجل�س الإداري

اللجنة التنفيذية

الرئي�س

الرئي�س

دومينيك ماجنان دوان�س
�سويز البيئة

دومينيك ماجنان دوان�س
�سويز البيئة

نواب الرئي�س

الأع�ضاء

�أمني بنحليمة
فيبار القاب�ضة
عز الدين ج�سو�س
الـملكية الوطنية للت�أمني

�أع�ضاء �آخرون

زهري بن�سعيد
الـملكية الوطنية للت�أمني
�ستيفان كورديي
�سويز البيئة
برينار كريكاجنري
�سويز البيئة
ر�شيد لعزيري
ممثل فيبار القاب�ضة
تيريي مايل
�سويز البيئة
دوين نيمون
�سويز البيئة
فابري�س رو�سينيول
�سويز البيئة
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�أمني بنحليمة
فيبار القاب�ضة
جان بيري �إيرمونو
ليدك
عز الدين ج�سو�س
الـملكية الوطنية للت�أمني

ال ـتـدبيــر الـمفــو�ض ،عـق ــد يـتـطــور
مـن أ�جــل مـواكـب ــة الـمدينــة
بـ�شـكــل أ�فـ�ضــل
عرب نظام التدبري الـمفو�ض ،تكلف اجلماعة القطاع اخلا�ص بتدبري
اخلدمات و �إجناز اال�ستثمارات .و تتوىل اجلماعة الـمراقبة الدائمة
للخدمات الـمفو�ضة ،و بذلك ،فهي حتتفظ مبمتلكاتها و مب�س�ؤولية
حتديد طبيعة و �أهمية الأهداف الـمتعني بلوغها.
فـي � 27أبريل  ،1997وقعت ال�سلطة
الـمفو�ضة (اجلماعة احل�ضرية للدار
البي�ضاء) ،و �سلطة الو�صاية (وزارة
الداخلية) و الـمفو�ض له (ليدك) ،على
عقد للتدبري الـمفو�ض خلدمات توزيع الـماء
و الكهرباء ،و كذا خدمة التطهري ال�سائل
فـي جهة الدار البي�ضاء الكربى .هذا العقد
الأول من نوعه فـي الـمغرب ،دخل حيز التنفيذ
فـي فاحت غ�شت  1997لـمدة � 30سنة.

مراجعة ال�شروط التقنية و االقت�صادية لعقد
التدبري الـمفو�ض ،انطلقت �سنة 2006
و توجت فـي ماي  ،2009بالتوقيع على
ملحق يدمج احلاجيات و الرهانات اجلديدة
للمدينة .عرب هذا االتفاق الذي ير�ضي
جميع الأطراف الـمعنية� ،أخذت ال�شراكة
مع ال�سلطة الـمفو�ضة م�سارا جديدا.
و عرب نف�س الـملحق مت �إ�سناد تدبري الإنارة
العمومية ل�شركة ليدك.

و بانخراطها فـي م�سعى التح�سني الـم�ستمر،
�شرعت الـمقاولة منذ ذلك الوقت فـي ت�أهيل
ا�ستغالل الأن�شطة و البنيات التحتية للماء
و الكهرباء و التطهري ال�سائل ،الأ�سا�سية
لراحة ال�سكان و لأن�شطة الـمقاوالت .و تلتزم
موازاة مع ذلك ،بدينامية ر�ضا الزبون
و حت�سني جودة اخلدمات للزبناء.

التدبري الـمفو�ض فـي خدمة اجلماعات

من �أجل مواجهة رهانات تنمية الـمدن ،يعترب التدبري الـمفو�ض منوذجا لتدبري اخلدمات
احل�ضرية مت اختياره من طرف عدة مدن عرب العالـم .و هذا التدبري هو ُمف َّو�ض لأحد
الفاعلني اخلوا�ص يقوم ب�إجناز اال�ستثمارات الـمرتبطة ب�صيانة و تو�سيع البنيات التحتية.
و بالن�سبة للجماعات ،فالتدبري الـمفو�ض هو احلل الذي ميكن من اال�ستفادة من اخلربة
الـمعرفية و مهارات فاعل خا�ص (على اخل�صو�ص فـي الـميادين التقنية) ،مع االحتفاظ
مبمتلكاتها و االبقاء على التحكم فـي القرارات اال�سرتاتيجية للمدينة.
وفـي هذا النوع من العقود ،تقرر ال�سلطات برامج اال�ستثمارات بناء على اقرتاح من الـمفو�ض
له ,كما تقوم بتحديد التعريفات.
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جمال مناطق
التدخل

جم ـ ــال مناطـ ــق تدخ ـ ــل لي ــدك
ب ـجـهـ ــة الــدار الـبي�ضــاء الـكـب ــرى

بعـ ــ�ض الـم�شــاريــع الــرائــدة
2010 -1997

•> توزيع الـماء و الكهرباء
•> خدمات التطهري ال�سائل و الإنارة العمومية

منذ �سنة  ،1997و ا�ستجابة اللتزاماتها
باعتبارها الـمفو�ض له� ،أجنزت ليدك
م�شاريع كربى لت�أهيل البنيات التحتية
احل�ضرية و �إمداد الـمدن اجلديدة
باخلدمات .و كانت هذه الـم�شاريع الـمدجمة
فـي الـمخططات الـمديرية� ،أحد الدعائم
الأ�سا�سية لتنمية جهة الدار البي�ضاء الكربى.

<<<2010<<<1997
بع�ض الـم�شاريع و خا�صة تقوية و ت�أمني
توزيع الـماء ال�شروب و الكهرباء ،مكنت من
حت�سني ا�ستمرارية و جودة اخلدمة.
و بالـموازاة� ،أدت عمليات جتديد و تو�سيع
�شبكة الإنارة العمومية �إىل الـمزيد من
ال�سالمة فـي خمتلف �أحياء الـمدينة.
و بالن�سبة للإجنازات فـي جمال التطهري
و التي متثل احل�صة الأكرب من الإ�ستثمارات،
فقد �أ�سهمت فـي بناء �إطار �أف�ضل لعي�ش
ال�سكان.

التقــريرال�سن ــوي
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05/2001

التطهري ال�سائل
الإنارة
العمومية

10/2004

ال�سياق الزمني

الـماء ال�شروب
الكهرباء

2000

2010/1997

99 / 1998

2000

1998

1999

2002

2004

2010/1997

2005
2005

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

07/2005

2003
2002

 425,7مليون 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

2006

2007

07/2003

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

2009

2003
جهة الدار البي�ضاء الكربى
كهربة الدواوير
و �أحياء ال�صفيح.
 13,5مليون درهم

2005

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

دار بوعزة
�إن�شاء مركز جديد للتحويل
الكهربائي لتقوية و ت�أمني
تزويد عني الذئاب بالكهرباء.
 116مليون درهم
الدار البي�ضاء
�إن�شاء الـمكتب الـمركزي للقيادة
و جتهيز مراكز التوزيع العمومية
للكهرباء و كذا حمطات الـماء
ال�شروب و التطهري بنظام التحكم
عن بعد.
 107,5مليون درهم،
�ضمنها  48مليون درهم للمكتب
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

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

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

2008

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

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

جهة الدار البي�ضاء الكربى
تركيب موازنات الطاقة
التفاعلية فـي مراكز التحويل
من �أجل اقت�صاد الطاقة.
 24مليون درهم

عني ال�شق
�إن�شاء حو�ض العوا�صف درب
الديوان (�سعة التخزين
 11 000مرت مكعب) للتوفر
على القدرة على التخزين فـي
حالة الت�ساقطات الـمطرية القوية.
 43مليون درهم

الدار البي�ضاء
بناء حمطة للتعلية من �أجل
ت�صريف الـمياه الـمطرية
بقنطرة �إبراهيم الروداين.
 4مليون درهم

تو�سيع �شبكة التطهري فـي
الأحياء اجلديدة.
 82مليون درهم

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

10/2009

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

الـمحمدية
و�ضع قناة لتخفيف �ضغط
واد الـمالح لتوجيه مياه
التدفقات نحو البحر.
 70مليون درهم

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

الـمن�صورية ،بني يخلف،
عني الذئاب و دار بوعزة

الـمن�صورية
بناء حمطات لل�ضخ فـي
بونبلوندان و �أوباها لت�صريف
الـمياه العادمة بالـمنطقة.
 18,3مليون درهم

2009

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

مدينة الرحمة
بناء حمطة لل�ضخ و قناة
اللتقاط وحتويل الـمياه
العادمة و ت�صريفها نحو
�شبكة الألفة.
 25مليون درهم

10/2009

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

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

النوا�صر
�إن�شاء  6,2كلم 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 التجارة و ال�صناعة
و ليدك)

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

10 /20 09

من القنوات لتقوية تزويد
الـمدينة بالـماء ال�شروب.
 30مليون درهم

10 /20 09

النوا�صر

بناء خزان ب�سعة 10 000
مرت مكعب و و�ضع  12كلم

جهة الدار البي�ضاء الكربى
�إعادة ت�أهيل و تقوية و �إعادة
هيكلة �شبكة اجلهد الـمنخف�ض.

التقــريرال�سن ــوي

بو�سكورة � -أوالد �صالح
�إن�شاء خزان ب�سعة
 5 000مرت مكعب من
�أجل تقوية و ت�أمني تزويد
الـمنطقة بالـماء ال�شروب.
 14,5مليون درهم

2010

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

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.

2010

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

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

2010

<<<1997

بني يخلف
�إن�شاء خزان ب�سعة
 2 000مرت مكعب لتقوية
تزويد قطاع بني يخلف
بالـماء ال�شروب.
 7مليون 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

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

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

<<<2010

عملية مراقبة �أعمدة الإنارة.
 1,3مليون درهم

20

21

ا�سـت ـثـمـ ــارات

دف ـعـ ـ ــة بـ ــارزة لـمواجهـ ــة التحدي ـ ــات
ال ـجــديـ ــدة للــمدينـ ــة
با�ستثمارات ارتفعت بن�سبة  %42مقارنة مع �سنة  ،2009ليدك توا�صل
برناجمها الطموح الذي يهدف �إىل مواكبة تنمية جهة الدار البي�ضاء الكربى.
فما بني غ�شت  1997و دجنرب  ،2010ا�ستثمرت ليدك  9,9مليار درهم �ضمنها
 5,4مليار درهم ممولة من طرف الـمقاولة

�أن�شطة

2010

اال�ستــثم ـ ـ ـ ــارات
و الأن�شطة القطاعية

اال�ستثمارات الـمنجزة ما بني
2010 - 1997

مبليون الدرهم باحت�ساب ال�ضرائب (خارج �ض.ق.م للـمفو�ض له)

الـمهنة

الكهرباء و الإنارة العمومية
الـماء
التطهري ال�سائل
الـم�شرتك
الـمجموع
و �ضمنه متويل ليدك

التقــريرال�سن ــوي
التقــريرال�سن ــوي

22
22

باعتباره قطاعا يحتل مرتبة �أولوية ،فقد
مثل جمال التطهري ال�سائل  %35من جمموع
الـمبالغ الـم�ستثمرة .و تهدف هذه اال�ستثمارات
�إىل حت�سني ن�سبة الإمداد (تو�سعة و تقوية
ال�شبكة) ،التخفيف من خماطر الفي�ضانات
فـي حالة الت�ساقطات الـمطرية القوية
و �إجناز م�شاريع حماربة التلوث.

الـمبلغ
مباليني الدرهم
3 164
2 344
3 446
946

%
32
23,5
35
9,5

9 900

100

5 395

54

كما مثل قطاع الـماء ال�شروب %23,5

من جمموع الـمبالغ الـم�ستثمرة .و قد
مت تخ�صي�ص هذه اال�ستثمارات لتقوية
و�سائل مراقبة جودة الـماء ،و حت�سني ن�سبة
الإمداد ،و كذا اقت�صاد الـمورد الـمائي الذي
ت�شكل الـمحافظة عليه رهانا وطنيا.

و �شكل قطاع الكهرباء حوايل  %32من
�إجمايل اال�ستثمارات و التي مكنت من
اال�ستجابة �إىل ارتفاع الطلب على الكهرباء،
و تقوية جتديد البنيات التحتية و القيام
ب�أن�شطة ت�ستهدف اقت�صاد الطاقة.
اال�ستثمارات الـمخ�ص�صة للو�سائل
الـم�شرتكة التي حتددت ح�صتها فـي
 ،%9,5تهدف �إىل الرفع من جودة اخلدمة
الـمقدمة للزبون (تهيئة و جتهيز الوكاالت،
تطوير خدمات جديدة) ،حت�سني ظروف
العمل و تزويد الـمقاولة بو�سائل تقنية
و معلوماتية فعالة.

23

ا�ستغالل الـماء

النتــائـ ــج الأولــى لـمخـطط العـمـ ــل
 2015 - 2010للمـحـاف ـظــة على
الـمورد الـمائــي
الأعمال التي تنجزها ليدك من �أجل البحث عن الت�سربات فـي �إطار
الـمجهود الوطني للمحافظة على الـموارد الـمائية� ،أظهرت جناعتها.
و موازاة مع ذلك ،ف�إن جودة الـماء تبقى فـي قلب �أولويات الـمقاولة مع
تقوية م�ستمرة لـمنظومة الـمراقبة.

2010 áæ°S º°SôH äGQÉªãà°S’G

ºgQO ¿ƒ«Πe 361

É¡æª°V h ÉgQÉªãà°SG ºJ
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∫É¨°TC’G ¥hóæ°U øe ºgQO ¿ƒ«Πe 120
.QÉ«ZC’G äÓjƒªJ øe ºgQO ¿ƒ«Πe 92 h

اقت�صاد الـمورد الـمائي

فـي �إطار انخراطها القوي فـي م�سعى
اقت�صاد الـمورد الـمائي ،ليدك توظف منذ
�سنة  2007العديد من الـمقاربات
و التقنيات الـمبتكرة .اال�سرتاتيجية
اجلديدة للبحث عن الت�سربات و ت�سمى
"التق�سيم الدوري للمناطق" ,تقت�ضي
تق�سيم ال�شبكة �إىل قطاعات �صغرية للتمكن
ب�شكل �أف�ضل من ك�شف الـمناطق التي
تتواجد بها ت�سربات خالل عمليات مراقبة
ال�صبيب ليال .و هذه الطريقة التي جرى
جتريبها �سنة  2009فـي الـمدينة القدمية،
مت تطبيقها خالل �سنة  2010على طول
�ساحل الدار البي�ضاء من عني الذئاب �إىل
�سيدي الربنو�صي ،مما ميثل حوايل %50
من ال�شبكة.
ليدك توا�صل �أي�ضا عملياتها اخلا�صة
بـ"اال�ستماع" ل�شبكات الإمدادالذي ينجز

الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2010

 65 527عداد مت و�ضعها
و ا�ستبدالها،
� 2 751إي�صال منجز
�ضمنها  55من العيار الثقيل،
 9كلم من القنوات مت و�ضعها
كامتداد و  119كلم فـي التجزئات
و �أ�شغال الـمبادرة الوطنية للتنمية
الب�شرية،
 52كلم من القنوات مت �إعادة
ت�أهيلها و تقويتها،
 26 173ت�سرب مت �إ�صالحها فـي
ال�شبكة (القنوات الكبرية ،الأنابيب،
الإي�صاالت و منظومات العد)

عادة فـي الليل ،ال�شئ الذي مكن �سنة
 2010من اكت�شاف و �إ�صالح �أكرث من
 1 000ت�سرب غري مرئي .و على م�ستوى
�إي�صاالت و عدادات الزبناء ،فقد مت خالل
ال�سنة ذاتها حتديد و معاجلة 25 000
ت�سرب .بع�ض التدخالت مت القيام بها ليال
من �أجل عدم �إزعاج الزبناء و م�ستعملي
ال�سيارات.
عمل �آخر مت القيام به فـي �إطار خمطط
حماربة �ضياع الـماء ،حيث قامت ليدك �سنة
 2010مبراجعة الـمبادئ الـمتعلقة بعمليات
جتديد الإي�صاالت و العدادات كبرية القطر.
و هكذا ،فمن الـمتوقع �أن يتم �سنة 2011
جتهيز الزبناء الكبار الـ  100ب�أجهزة
كهرومغناطي�سية لقيا�س ال�صبيب عو�ضا عن
العدادات الـميكانيكية التقليدية ،و ذلك من
�أجل قيا�س �أكرث دقة ال�ستهالكات الـماء.
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ت�سرب فـي الإي�صاالت و العدادات مت حتديدها
و معاجلتها خالل �سنة 2010

من الـماء يتم اقت�صادها بف�ضل تعديل �ضغط
الـمرتفع 85

حتليل للـماء ال�شروب مت �إجنازها �سنة ،2010

اال�ستغالل الـم�ستدام لل�شبكات

خالل �سنة  ،2010انتهت �أ�شغال تعديل
�ضغط الـماء بالن�سبة للمرتفع  ،140مما
ي�ؤدي �إىل اقت�صاد  9 000مرت مكعب فـي
اليوم مقارنة مع �سنة � ،2009أي ما يعادل
اال�ستهالك اليومي لـمدينة يقطن بها
 80 000ن�سمة .فـي �سنة  ،2010بد�أت
مرحلة جديدة مع انطالق �أ�شغال لتعديل
�ضغط الـماء فـي الأحياء العليا بعني ال�سبع
و �سيدي الربنو�صي (الت�شغيل متوقع فـي
الن�صف الأول من �سنة .)2011

فـي �سنة � ،2010أجنز خمترب الـمراقبة
التابع �إىل ليدك حوايل  82 000حتليل
خمربي (بكتريي ،فـيزيوكيميائي،)...
ح�سب الـمعايري الـمغربية ،مع تواتر بـ %30
�أكرث من الـمقت�ضيات القانونية .و قد بلغت
ن�سبة الـمطابقة  %99,98بالن�سبة
للبكرتيولوجيا و  %99,94بالن�سبة لـمجموع
الـمعايري.

و بالـموازاة ،تقوم ليدك بتطوير خربة
جديدة للت�شخي�ص الهيكلي لقنوات الـماء
ال�شروب .و عمليات التفتي�ش التي قامت بها
الفرق و ا�ستكملت بالنمذجة ،تعطي �صورة
وا�ضحة عن حالة الـمن�ش�آت.
و هذه الـمعطيات يتم ا�ستخدامها بعد
ذلك لتحديد ا�سرتاتيجية م�ستدامة
لتجديد ال�شبكة ،و كذا لتحديد �أولويات
اال�ستثمارات .لتحقيق هذه اال�سرتاتيجية،
�أحدثت ليدك �سنة  2010مديرية
الـممتلكات.
�إ�ضافة �إىل اجلزء الـمتعلق باخلربة ،ليدك
ت�ستعمل خمتلف التقنيات لتح�سني مردودية
�شبكة الـماء ال�شروب .و تقنية تعديل �ضغط
الـماء التي مت اعتمادها ابتداء من �سنة
 ،2004هي تقنية متكن من حتقيق اقت�صاد
كبري للماء ال�شروب  :الإعمال بهذه التقنية
على م�ستوى الـمرتفع ( 85و�سط الـمدينة)
يجعلها ت�ؤدي لوحدها �إىل اقت�صاد 12 000
مرت مكعب كل اليوم.

بالفعل ،فمجموع اال�ستثمارات الـمنجزة
و الأعمال التي مت القيام بها ،مكنت من
ا�ستعادة  %2للمردودية فـي �شبكة الـماء
ال�شروب ما بني  2009و  .2010و مبتم
�شهر دجنرب  ،2010ارتفعت ن�سبة مردودية
ال�شبكة �إىل .%74,6

و لتقوية هذه الـمنظومة اخلا�صة بالـمراقبة،
قامت ليدك فـي الن�صف الثاين من �سنة
 2010ب�إعطاء انطالقة �أ�شغال تهيئة خمترب
جديد لتحليالت جودة الـمياه ،و الذي �سيتم
جتهيزه مبعدات دقيقة جدا.
و �إ�ضافة �إىل مراقبة جودة الـماء ال�شروب،
�سينجز هذا الـمخترب �أي�ضا حتليالت للمياه
العادمة ،و خا�صة لـمراقبة الـمقذوفات
الناجتة عن ال�صناعات �أو حمطات
الت�صفية.

يدخل توزيع الـماء ال�شروب بجودة عالية
�ضمن الـمهام الأ�سا�سية لـ"ليدك" ,و لأجل
ذلك تتم مراقبة مطابقة الـماء لدى و�صوله
�إىل اخلزانات و عند خروجه منها ،و ذلك
� 24ساعة فـي اليوم و � 7أيام فـي الأ�سبوع
انطالقا من الـمكتب الـمركزي للقيادة.
و يتم على اخل�صو�ص مراقبة معايريمن
قبيل الـمواد العالقة ،الكلور و احلرارة.
و تتعلق هذه الـمراقبة �أي�ضا بكل �شبكة
التوزيع  :حتليل العينات كل يوم عرب 168
نقطة �أخذ عينات موزعة على جمموع
والية الدار البي�ضاء الكربى.

و عالوة على احرتام الـمعايري ال�صحية،
ت�سهر ليدك على حت�سني مذاق الـماء
لال�ستجابة ب�شكل �أف�ضل النتظارات
زبنائها .و قد �أعطت الـمقاولة �سنة 2010
انطالقة �أ�شغال البحث ب�ش�أن ظاهرة التغري
الـمو�سمي للخ�صائ�ص احل�سية .و �سيتم
تقا�سم نتائج هذه الدرا�سات مع الـمنتجني
الـمكتب الوطني للماء ال�صالح لل�شرب
و �سيور ،و ذلك من �أجل التفكري فـي
م�سارات الـمعاجلة التي ميكنها تكملة
من�ش�آت الإنتاج احلالية.

تقوية منظومة الـمراقبة

البنيات التحتية للـماء ال�شروب تتكون من:
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•>  29خزان و �صهريج تبلغ �سعة التخزين مبجموعها  624 330مرت مكعب من الـماء،
•>  19حمطة لل�ضخ،
•>  64م�ضخة،
•>  4 541كيلومرت من ال�شبكة.
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ا�س ـت ـغـ ــالل
الـتطهـري ال�سـائـل

م�شـ ــاريـ ــع مــهيكـلـة لـمحــاربـة التلــوث
و تعب ـئــة كـ ـبـيـ ــرة للـفـ ــرق خــالل رداءة
�أحـ ــوال الط ـقـ ــ�س

بتواجدها فـي �صلب الـميثاق الوطني للبيئة و التنمية الـم�ستدامة ،متثل حماية البيئة
�أحد �أهم التحديات احل�ضرية للع�شرية الـمقبلة .و يحتل التطهري ال�سائل بهذا
اخل�صو�ص الـمرتبة الأوىل فـي ا�ستثمارات ليدك .و قد �أ�صبح هذا الرهان �أكرث �أهمية
باعتبار �أن رداءة �أحوال الطق�س ت�ضع فـي الـمحك ال�شبكة و البنيات التحتية.
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تنفيذ عدة م�شاريع كربى على
نف�س اجلبهة
مت �سنة  ،2010االنطالق بالعديد من
الـم�شاريع الرائدة:
•> �أ�شغال حتويل الـمياه العادمة جلماعة
دار بوعزة نحو حمطة العنق� ،أعطى
انطالقتها جاللة الـملك فـي  5أبريل
 .2010و هذا الـم�شروع الذي تبلغ تكلفته
الإجمالية  335مليون درهم (باحت�ساب
ال�ضرائب) و ت�ستغرق �أ�شغاله � 3سنوات،
هو م�شروع يتوقع بناء  42كلم من ال�شبكة
و  10حمطات للتعلية و  8من�ش�آت للقذف
فـي البحر للمياه الـمطرية.
•> �أ�شغال حمطة الت�صفية مبديونة انطلقت
فـي �شهر ماي ،على �أن ت�شغيلها متوقع
فـي �أبريل  .2012و هي حمطة ذات
قدرة على معاجلة الـمياه العادمة لفائدة
�ساكنة تعدادها  40 000ن�سمة ،كما �أنها
�ستكون مزودة ب�آخر تكنولوجيات الأغ�شية

الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2010

 407كلم من ال�شبكة الثانوية
و الثالثية مت تنظيفها،
 3 271مرت مكعب من الرت�سبات
الـم�ستخرجة من القنوات،
 69كلم من القنوات مت و�ضعها فـي
التجزئات من طرف الأغيار،
 23كلم من القنوات مت جتديدها
وتقويتها,
و  4كلم من القنوات الـمقامة
كتو�سعة.

التي متكن من معاجلة الـمياه العادمة
بغاية �إعادة ا�ستعمالها فـي ال�سقي.
•> ال�شروع فـي درا�سة و �إعطاء انطالق
عرو�ض الأثمان الأوىل لإجناز قنوات
التقاط و حتويل الـمياه العادمة للقناة
البحرية ل�سيدي الربنو�صي ،و ذلك فـي
�إطار م�شروع حماربة التلوث بال�ساحل
ال�شرقي للدار البي�ضاء (الـمتواجد بني
ميناء الدار البي�ضاء و الـمحمدية).
و يهدف الـم�شروع �إىل التقاط مقذوفات
الـمياه العادمة و معاجلتها ب�شكل �أويل ثم
قذفها عرب قناة بحرية على �شاكلة نظام
حماربة تلوث ال�ساحل الغربي الذي يقوم
بالتقاط الـمياه العادمة و متريرها عرب
احلاجز احلديدي للعزل مبحطة العنق.
•> �إن�شاء حمطتني لل�ضخ ( بونبلوندان
و �أوباها) من �أجل ت�أمني ت�صريف الـمياه
العادمة للمن�صورية ،و �إعطاء االنطالقة
هذه ال�سنة لأ�شغال �إجناز حمطتني
�أخريني خم�ص�صتني للمنطقة احل�ضرية
اجلديدة لهراويني.
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عملية بحث حول الـمقذوفات ال�صناعية قامت بها
ليدك هذه ال�سنة

وقاية و �صيانة ب�شكل متوا�صل

حتر�ص ليدك على الت�شغيل اجليد ل�شبكات
التطهري ال�سائل ،و تقوم ب�أعمال وقائية
عديدة ل�صيانة الـمن�ش�آت و تقوية طاقة
التحويل لنظام جتميع الـمياه العادمة
و الـمطرية.
فـي �سنة  ،2010همت هذه الأ�شغال:
•> مراقبة و تنظيف جميع الـمن�ش�آت
النوعية مبجال التدبري الـمفو�ض
(حمطات التعلية ،مزيالت الرمل،
م�صاب العوا�صف� ،أحوا�ض الـمياه
الـمطرية ،منافذ بحرية)،
•> مراقبة عرب الكامريا �أو مبا�شرة لـ 298
كلم من القنوات الـمجمعة لتحديد
االختالالت و برجمة عمليات التجديد،
•> التنظيف الـمائي لـ  498كلم من القنوات
الثالثية �ضمنها  263كلم من القنوات
الثالثية مت تنظيفها وقائيا،
•> التنظيف بالو�سائل اليدوية و الآلية لـ 8
كلم من القنوات الـمجمعة الرئي�سية
و  73 000من�ش�أة ا�ستقبال الـمياه
الـمطرية (احلواجز الـم�شبكة
و البالوعات)،
•> �إعادة ت�أهيل و جتديد �أكرث من  23كلم
من �شبكة التطهري ال�سائل.

مراقبة النفايات ال�صناعية
عززت ليدك هذه ال�سنة عمليات مراقبة
النفايات ال�صناعية عرب �إجناز �أكرث من
 2 400بحث ميداين و القيام بـ  114عملية
م�ساعدة تقنية خم�ص�صة .و فـي �سنة
 ،2010التزم � 540صناعي جديد مبراقبة
جودة نفاياتهم ال�سائلة ،و ذلك فـي �إطار
اتفاقية تتعلق بالنفايات.
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910

عون مت تعبئتهم للتدخل فـي �شبكة التطهري ال�سائل

خالل رداءة �أحوال الطق�س فـي  29و  30نونرب 2010

498

كلم

من القنوات الثالثية خ�ضعت للتنظيف الـمائي

تدبري فعال للأزمة خالل رداءة �أحوال الطق�س فـي �أواخر نونرب

عرفت مدينة الدار البي�ضاء ليلة  30 - 29نونرب �أكرب م�ستوى للأمطار اليومية لـم ي�سبق
ت�سجيله �أبدا فـي الـمغرب ،و �أعلى بكثري من طاقة �شبكة الـمدينة على الت�صريف .و قد مت
بن�سبة كبرية جتاوز الأرقام القيا�سية ال�سابقة للمدينة مع تراكم للأمطار فـي � 24ساعة يعادل
 %50من الـمجموع ال�سنوي الـمعتاد ،بحيث ت�أثر بذلك جمموع الـمجال الرتابي .واد بو�سكورة
خرج من �سريره و غمرت مياهه الأحياء الـمجاورة (من طريق اجلديدة �إىل بو�سيجور).
�أحوا�ض عديدة فا�ضت و الكثري من الأحياء غري الـمجهزة غمرتها الـمياه .كما ت�سبب ارتفاع
م�ستوى الفر�شة الـمائية و ال�سيول فـي فـي�ضانات بعدد من الطوابق حتت �أر�ضية و بعدة مراكز
للتوزيع العمومي للكهرباء.
و منذ الإ�شعار بالأمطار ،مت تعبئة الفرق التي تدخلت فـي ظروف ا�ستثنائية فـي النقط الأكرث
عر�ضة للفي�ضان و فـي من�ش�آت الت�صريف .و قد انكبت الفرق على ت�سهيل جريان الـمياه
(فتح �أغطية البالوعات� ،إزالة النفايات و بقايا مواد البناء التي جاءت بها ال�سيول� ،ضخ
الـمياه من الأنفاق ،)...كما انكبت على القيام بتدخالت دعما منها لفرق الوقاية الـمدنية
بالـمناطق غري الـمجهزة عرب �ضخ  350 000مرت مكعب من الـماء فـي  16دوارا بالدار
البي�ضاء .و بخ�صو�ص التطهري ال�سائل ،ف�إن  710من �أعوان ليدك (من �أ�صل  1 200الذين
مت تعبئتهم) و  200فرد تابعني لـمقاوالت الـمناولة ,مت تعبئتهم ميدانيا بوا�سطة � 19شاحنة
تطهري و  50م�ضخة.
على �إثر هذه الأزمة ،مت تخاذ العديد من القرارات .و على الـمدى الق�صري ،ليدك �ستعزز
طاقة ال�ضخ على م�ستوى الـمدينة و كذا و�سائل تدخالت القرب (م�ضخات و مولدات
كهربائية) بالـمناطق الـمعر�ضة للخطر .من جهتها ،تتوقع ال�سلطات تكثيف عمليات تفعيل
الـمطابقة مع قواعد التعمري مثل منع البناء فـي الـمناطق الـمعر�ضة للفي�ضان� ،إزالة ولوجيات
الـمداخل من الأر�صفة �أو مطابقة الأدوار حتت الأر�ضية (تركيب الـم�ضخة و نظام �ضد عودة
الـمياه.)...
قامت ليدك �إىل جانب ال�سلطات ،مبالءمة برنامج اال�ستثمارات على الـمدى الق�صري
(�أفق �سنة  )2015وفقا للأولويات اجلديدة التي �أفرزتها هذه الأزمة .الـم�شاريع اجلديدة
التي من �ش�أنها تقوية �شبكة التطهري ال�سائل فـي الـمناطق الـمعر�ضة للفي�ضان (ج�سر
لونـكوميطال ،حي ال�صدري ،الهراويني� ،)...سيتم بذلك �إدماجها فـي الربنامج التعاقدي
و تنجم عنها بالتايل حاجيات للتمويل الإ�ضافـي بحوايل  1,8مليار درهم بدون احت�ساب
ال�ضرائب .و تركز ليدك من جهة �أخرى ،على �ضرورة �أن يتم حتمل خطر فـي�ضان واد
بو�سكورة فـي �إطار منظومة جهوية تدمج جمموع الأطراف الـمعنية.

: øe ¿ƒμàJ πFÉ°ùdG ô«¡£àΠd á«°SÉ°SC’G äÉ«æÑdG
•>  68حمطة للمياه العادمة� ،ضمنها حمطتني ( )2للمعاجلة الأولية،
•>  164م�ضخة،
•>  4 130كيلومرت من القنوات الـمجمعة.
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ا�س ـتـغ ــالل
الكـهـرب ـ ــاء

تـ ــزويـ ـ ـ ــد بالـكـه ــرب ـ ـ ــاء ُم�ؤ َّمـ ـ ــن
و ُمــتح َّكـ ــم ف ـيـ ــه
مارينا ،موروكو مول� ،أنفا باال�س ،وكالة التعمري و التنمية �أنفا (،)AUDA
الـمدينة اجلديدة زناتة ،...م�شاريع تعمريية جديدة ترى النور فـي مدينة
الدار البي�ضاء الكربى .و لـمواكبة هذه الـم�شاريع و ا�ستباق الطلب الـمتزايد،
ليدك تعزز و تهيكل �شبكة الكهرباء .موازاة مع ذلك ،تقوم الـمقاولة ب�أعمال
لأجل التحكم فـي الطاقة ب�شكل �أف�ضل.

2010 áæ°S º°SôH äGQÉªãà°S’G

ºgQO ¿ƒ«Πe 245

ádƒªe ºgQO ¿ƒ«Πe 151 É¡æª°V ,Iôªãà°ùe
øe ºgQO ¿ƒ«Πe 35 ,∑ó«d ±ôW øe
ºgQO ¿ƒ«Πe 59 h ,∫É¨°TC’G ¥hóæ°U
.QÉ«ZC’G πjƒªJ øe

جتديد و تقوية البنيات التحتية

ا�ستباقا للتطور احل�ضري و الدميغرافـي
جلهة الدار البي�ضاء الكربى فـي �أفق �سنة
 ،2017مت فـي �شهر يونيو  2010و�ضع
اللم�سات الأخرية للمخطط الـمديري ل�شبكة
كهرباء اجلهد الـمتو�سط فـي جمال التدبري
الـمفو�ض .و يتوقع هذا الـمخطط تقوية
و جتديد �شبكة اجلهد الـمتو�سط و بع�ض
من�ش�آت البنيات التحتية ،و ذلك من �أجل
اال�ستجابة لزيادة الطلب على الطاقة،
و لتح�سني جودة اخلدمة و تقوية ت�أمني التزويد.
فـي �إطار الأ�شغال التي يو�صي بها الـمخطط
الـمديري ،قامت ليدك �سنة  2010بالأعمال
التالية :
•> جتديد و تقوية مركز التحويل الكهربائي
كامريان الذي مت �إن�شا�ؤه فـي ال�ستينيات
و الـمتواجد على مقربة من و�سط
الـمدينة .مرافق هذا الـمركز �أ�صبحت
من الآن ف�صاعدا مرتبطة بالـمكتب

الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2010

 21 572عداد مت تركيبها� ،ضمنها
 68عبارة عن عدادات رقمية ذات
جهد متو�سط،
 19كلم من �أ�سالك اجلهد
الـمنخف�ض مت تركيبها فـي
التجزئات،
 73كلم من �أ�سالك اجلهد
الـمنخف�ض مت تقويتها �أو جتديدها،
 12كلم من �أ�سالك اجلهد
الـمنخف�ض مت و�ضعها كامتداد،
 59كلم من �أ�سالك اجلهد
الـمتو�سط مت �إقامتها كتقوية ،جتديد
و تغيري،
 56مركز جديد للتوزيع العمومي
مت و�ضعها ،ذات قوة  30ميغافولط
�أمبري ( )30 MVAو  10مراكز
للزبناء ذات قوة  5ميغافولط �أمبري.

التقــريرال�سن ــوي
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الـمركزي للقيادة( )BCCبف�ضل �أجهزة
�آلية للمراقبة .كما مت تقوية البنية
التحتية من �أجل الإمداد بجهد �أكرب
(حمولني بقوة  40ميغا ﭬولط �أمبري-
 MVA 40عو�ضا عن الـمحولني القدميني
ذوي قوة  10ميغا ﭬولط �أمبري.
فـي الأخري ،فقد مت جتهيز مركز التحويل
كامريان لتوزيع جهد  20كيلواط ،مما
�سيمكن من ال�شروع فـي �أ�شغال تغيري
اجلهد من  5,5كيلواط �إىل  20كيلواط
فـي جمموع الـمنطقة التي يزودها
الـمركز بالكهرباء,
•> م�ضاعفة قوة مركز التحويل زناتة لبلوغ
جهد  40ميغا ﭬولط �أمبري MVA 40
و تلبية الطلب على الكهرباء للمدينة
اجلديدة .و عالوة على ذلك ،يتيح هذا
الـمحول ترابطات بينية جديدة مع
مراكز التحويل الـمجاورة و يعزز بذلك
ت�أمني التزويد بالـمنطقة،

40

ميغا ﭬولط �أمبري

هي اجلهد اجلديد لـمركزي التحويل كامريان
و زناتة و الذين متت م�ضاعفة اجلهد بهما لتلبية
ارتفاع الطلب.

•> و�ضع  50كلم من الأ�سالك لتجديد
و تقوية �شبكة اجلهد الـمتو�سط (فـي
�سيدي بليوط ،عني الذئاب ،احلي احل�سني
و جزء من منطقة فـريارة ،عني حرودة،
عني ال�شق� ،سباتة و �سيدي مومن),
•> موا�صلة �أ�شغال جتديد و حتديث الـمكتب
الـمركزي للقيادة� .سيتم ت�شغيل هذا
النظام اجلديد ابتداء من مار�س ،2011
و �سيتم ربطه بنظام الـمعلومات اجلغرافية
( ،)SIGبحيث �سيمكن من �إعطاء �صورة
�أكرث دقة عن الأحياء.

ان�شغال دائم بجودة اخلدمة

عدد انقطاعات اخلدمة الـم�سجل مبتم
�سنة  ،2010خارج رداءة �أحوال الطق�س
خالل  29و  30نونرب ،ظل ب�شكل ملمو�س
مماثال لـما �سجل �سنة � 324( 2009سنة
 2010مقابل � 329سنة  .)2009فـي �سنة
 ،2010بلغ متو�سط �أجل �إعادة التيار 12,5
دقيقة بالن�سبة �إىل  %75من الزبناء الذين
�شملهم االنقطاع ،و قد حت�سن هذا الـمعدل
بدقيقة واحدة مقارنة مع �سنة  .2009و فـي
�سنة  ،2010بلغت مردودية الكهرباء فـي
الدار البي�ضاء معدل  %93,6الذي حتر�ص
ليدك على احلفاظ عليه بل حت�سينه ،مع
القيام بتجربة �إجراءات جديدة.
من خالل ربط م�شاريع مهمة مثل مارينا،
موروكو مول� ،أنفا بال�س �أو وكالة التعمري
و التنمية �أنفا � ،AUDAسريتفع ب�شكل قوي
فـي ال�سنوات الـمقبلة م�ستوى العبور فـي
ال�شبكة .و لذلك �ستقوم الـمقاولة بتعزيز
الـمن�ش�آت لتح�سني جودة اخلدمة و ت�أمني
التزويد بالكهرباء.

10000 500 000

زبون ا�ستفادوا مرة واحدة على الأقل من مكاف�أة

عملية دقيقة جدا مت �إجرا�ؤها على ال�شبكة
الكهربائية بدون وقوع �أي حادث خالل في�ضان
�شهر نونرب.

ت�شجيع الزبناء على تر�شيد
ا�ستهالكهم

الأكرث ا�ستهالكا (مثال :تركيب بطاريات
الـ ُمك ِّثفات فـي مراكز التحويل ،تغيري
م�ضخات مراكز التعلية� ،إلخ .)...كما مت
عقلنة �شبكة الإنارة العمومية ،مع ا�ستهالك
ظل م�ستقرا رغم تو�سع ال�شبكة.

«.»-20%-20%

فـي �إطار م�شاركتها فـي الربنامج الوطني
للأن�شطة ذات الأولوية  ،PNAPليدك
�أعطت فـي غ�شت  2010انطالقة برنامج
تعميم الـم�صابيح ذات اال�ستهالك
الـمنخف�ض ( .)LBCو هكذا ،ا�ستفاد
الزبناء اخلوا�ص من هذه الـم�صابيح
ب�أ�سعار و �شروط ت�سديد تف�ضيلية ،مع
حت�سي�سهم باقت�صادات الطاقة.
من جهة �أخرى ،ليدك وا�صلت القيام
ب�أعمال التح�سي�س و التوا�صل بخ�صو�ص
التحكم فـي ا�ستهالكات الكهرباء.
بف�ضل هذه الأعمال� ،أكرث من 500 000
زبون ا�ستفادوا على الأقل مرة واحدة
�سنة  2010من مكاف�أة ()-20%-20%
الـممنوحة للزبناء الذين متكنوا من تقلي�ص
ا�ستهالكهم بـ  %20على الأقل مقارنة مع
�سنة .2009
الـمبلغ الإجمايل لهذه الـمكاف�آت الـممنوحة
من طرف الدولة بلغ  28مليون درهم
�سنة .2010
و على الـم�ستوى الداخلي ،ليدك تقوم
برت�شيد ا�ستهالكاتها الذاتية عرب م�سعى
يقوم بتعبئة جميع الـمتعاونني .و فـي مواقعها
التقنية ،ليدك تقوم مبالءمة الـمن�ش�آت

�أزمة مت تدبريها بدون وقوع �أي
حادث

الفي�ضان الذي �أعقب رداءة �أحوال الطق�س
اال�ستثنائية فـي  30نونرب ،كان له ت�أثري على
خدمة توزيع الكهرباء بو�سط الـمدينة لعدة
�أيام .و ال�سبب فـي هذا االختالل التاريخي،
االنقطاع الناجت عن فـي�ضان بـ  800مركز
توزيع عمومي من بني  4597مركز تقوم
ليدك بتدبريها.
 720مركز مت �إعادة ت�شغيلها ب�سرعة.
و همت التدخالت الكبرية  119مركزا
تتواجد بالأ�سا�س فـي و�سط الـمدينة
(�ضمنها  86مركز حتت الأر�ض) .موازاة
مع ذلك ،و لدواعي ال�سالمة مت قطع التيار
الكهربائي عن  47مركز نتيجة لفي�ضان واد
بو�سكورة.
و مت �إيالء يقظة �شديدة ل�سالمة التدخالت
فـي ال�شبكة  :حوايل  10000عملية دقيقة
جدا (ت�ستلزم التعليمات) مت �إجرا�ؤها بدون
وقوع �أي حادث.

: øe ¿ƒμàJ AÉHô¡μΠd á«°SÉ°SC’G äÉ«æÑdG
•>  10مراكز التحويل اجلهد العايل  /اجلهد الـمتو�سط ذات قوة  1 370ميغافولط
	�أمبري ، MVA
•>  3 050مركز للتوزيع العمومي اجلهد الـمتو�سط  /اجلهد الـمنخف�ض ذات قوة 1 215
ميغافولط �أمبري ، MVA
•>  1 672مركز زبناء ذات قوة  1 093ميغافولط �أمبري ، MVA
•>  2 260كلم من �شبكة اجلهد الـمتو�سط.

29

ا�س ـتـغ ــالل
الإن ــارة الع ـمـومـي ــة

�شبكـ ــة للإنـ ــارة العمـومـيـ ــة ُمتـحـ َّكـ ــم
فـيهـ ــا ب�شكـ ــل �أف�ضـ ــل

الإنارة العمومية تحُ ِّ�سن �إطار عي�ش ال�سكان و ت�ساهم ب�شكل خا�ص فـي ال�سالمة
العمومية .و ب�إدراج الإنارة العمومية كمهنة رابعة �ضمن مهامها ابتداء من ماي
�سنة  ،2009تطبق ليدك على هذه الـمهنة نف�س متطلبات الفعالية التي تطبقها
فـي �أن�شطتها الأخرى.

8 300

تدخل لل�صيانة الوقائية

 50كلـم

من الأ�سالك حتت �أر�ضية مت
جتديدها

2 000

عمود �إنارة متت مراقبة
�صالبتها

ن�شاط فـي كامل منوه

2010 áæ°S º°SôH äGQÉªãà°S’G
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� ْأح�صت ليدك فـي نظام الـمعلومات
اجلغرافية التابع لها ( )SIGجمموع النقط
ال�ضوئية بالدار البي�ضاء و الـمحمدية.
كل عمود �إنارة يحمل رقما مرجعيا ي�سهل
حتديد موقعه و تتبع �صيانته عند احلاجة
�إىل الإ�صالح� .سيتم �سنة  2011االنتهاء من
ترقيم ال�شبكة الكهربائية التي تزود هذه
النقط مما �سي�سهل التعرف على �أعمدة
الإنارة التي ت�أثرت بحالة اختالل �أو انقطاع
فـي ال�شبكة.

øe ºgQO ¿ƒ«Πe 45 É¡æª°V ,Iôªãà°ùe
øe ºgQO ¿ƒ«Πe 6 h ∫É¨°TC’G ¥hóæ°U
.QÉ«ZC’G πjƒªJ
الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2010

 4 748نقطة �ضوئية مت ا�ستبدالها
�أو �إعادة ت�أهيلها،
 8 999من الأعمدة اجلديدة
و النقطة ال�ضوئية مت و�ضعها
التقــريرال�سن ــوي
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�سنة  ،2010مت القيام بـ  8 300تدخل
لل�صيانة الوقائية ،و التي همت  220خزانة
التحكم 2 300 ،عمود �إنارة 2 100 ،دعامة
فـي الواجهة و  6 500م�صباح.
بالـموازاة ،مت جتديد �أكرث من  50كلم من
الأ�سالك حتت �أر�ضية و جتهيز �أكرث من
 13كلم من الطرقات العامة غري الـم�ضاءة.
و باعتبارها ابتكارا مهما ،فقد مت �إدماج
تكنولوجيا التيارات الناقلة عرب اخلط
( )CPLلتدبري الإنارة العمومية.

و هي تكنولوجيا متكن جهازا من �إر�سال
�إ�شارات الـمعلومات عرب الأ�سالك التي
تزوده بالكهرباء .التيارات الناقلة عرب
اخلط متنح الفر�صة للقيام انطالقا من
الـمكتب الـمركزي للقيادة ،بتتبع حالة
ت�شغيل كل عمود �إنارة و القيادة التدريجية
خلف�ض القوة.
و قد توجت جميع هذه الأعمال بارتفاع ن�سبة
اجلاهزية (من � %90إىل .)%93

�سالمة التجهيزات  :رهان كبري

ليدك �شديدة احلر�ص على �سالمة
الـمن�ش�آت و التجهيزات� .أهم الـمخاطر
فـي جمال الإنارة العمومية هي ال�صعق
الكهربائي �أو �سقوط الأعمدة (على �إثر
حادث طرقي �أو نتيجة لرداءة �أحوال
الطق�س على �سبيل الـمثال) .و للوقاية من
هذه الـمخاطر ،مت �إجناز ت�شخي�ص كامل
حلالة �شبكة �أعمدة الإنارة ،و ذلك من �أجل
حتديد �أولويات الأ�شغال و عمليات التجديد.
و ال�ستكمال الـمراقبة الب�صرية ،قامت
ليدك ب�إجراء اختبار �آيل ل�صالبة 2000
عمود �إنارة ،بحيث مت �إجناز هذه العملية
ب�شكل تدريجي فـي كل ال�شبكة و التي
انطلقت �سنة  2009و توا�صلت �سنة .2010
االختبارات الـمنجزة فـي الـمواقع الـمحددة
بت�شاور مع ال�سلطات (خ�صو�صا قرب
الـمدار�س و الـم�ساجد) ،ك�شفت ب�أن %6
من الأعمدة متثل خماطر كربى على
ال�سالمة و �أن  %11بها اختالالت فـي
التثبيت .و وفقا لهذه الـمعاينة ،مت �إجناز
الأعمال ال�ضرورية.

الإنارة العمومية طرف �أ�سا�سي
فـي التنمية الـم�ستدامة

بالرغم من التطور الـملمو�س لن�سبة
الإ�ضاءة ،فقد ظل ا�ستهالك الطاقة
الـمرتبطة بالإنارة العمومية م�ستقرا ن�سبيا
�سنة  ،2010مع ارتفاع بن�سبة %1,2
الناجتة �أ�سا�سا عن تو�سيعات ال�شبكة .و هذه
الفعالية هي نتيجة للأعمال الـمنجزة من
�أجل حتقيق اقت�صاد �أكرب للطاقة.
و موا�صلة منها لـمجهوداتها �سنة ،2010
قامت ليدك باختبار و درا�سة تركيب �أجهزة
موازِنة للجهد متكن من التقليل �إىل غاية
 %30من ا�ستهالك الطاقة فـي �شارع
�أو جمموعة �أزقة عرب التعديل بطريقة
مالئمة للجهد الكهربائي.

: øe ¿ƒμàJ á«eƒª©dG IQÉfEÓd á«°SÉ°SC’G äÉ«æÑdG
•>  111 850نقطة �ضوئية� ،ضمنها  99 130فـي الدار البي�ضاء 11 300 ،فـي الـمحمدية
و  1 420فـي عني حرودة،
•>  2 950كيلومرت من ال�شبكة� ،ضمنها  2 560فـي الدار البي�ضاء،
 340فـي الـمحمدية و  50فـي عني حرودة.

31

م ـج ـهــودات مركـ ـ ــزة حـ ــول
جودة ال ـخــدمـ ـ ــة

فـي كل �سنة ،و بفعل تو�سع الـمدينة ،ي�شرتك زبناء جدد فـي خدمات ليدك .و يتعني
على الـمقاولة �أن تقوم فـي الوقت نف�سه باال�ستباق لال�ستجابة للطلبات اجلديدة،
و اال�ستمرار فـي تطوير جودة خدماتها و موا�صلة ا�سرتاتيجيتها للقرب �إىل زبنائها.

�أن�شطة

2010

خدمـ ـ ـ ـ ـ ــات للزبنــاء
و �أن ــ�شـ ـط ـ ـ ـ ــة الدعم

بف�ضل منظومة ا�ستماع عالية اجلودة ،ليدك
ت�صمم عرو�ضا مالئمة لكل فئة من الزبناء
مع احلر�ص على جلب �أف�ضل ما فـي �أحدث
التكنولوجيات.
و لبلوغ هذه الأهداف فـي جمال جودة
اخلدمة ،ليدك تعتمد ب�شكل خا�ص على
مواردها الب�شرية .و وعيا منها مب�س�ؤوليتها
االجتماعية كمقاولة ،فهي تعتمد م�سعى
يجعل كل متعاون ي�ستفيد من حيث الكفاءة
و القابلية للت�شغيل.
�ضمن بحث ليدك الـمتوا�صل عن النجاعة
الق�صوى ،فهي ت�ستند �أي�ضا على تطوير
نظامها للمعلومات .نظام الهاتف ،نظام
الـمعلومات اجلغرافية ،جتهيز الـمكتب
الـمركزي للقيادة ...و�سائل جديدة تحُ ِّ�سن
فاعلية و جودة التدخالت لدى الزبون،

ال�سنن ـــوي
ـريرال�س
التققـــرير
الت
ـوي
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و متكن �أي�ضا من تر�شيد موارد الـمقاولة،
و بالتايل تقلي�ص ت�أثريها البيئي.
بالـموازاة مع ذلك ،تتقرب ليدك �إىل
خمتلف الأطراف الـمعنية .و قد نظمت
دورة جديدة من االجتماعات مع الـمنتخبني
و �أ�صدرت العديد من الدعامات للتوا�صل
ب�شكل �أف�ضل حول خدماتها� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،ليدك تتموقع على قنوات التوا�صل
اجلديدة مثل ال�شبكات االجتماعية ،و ذلك
من �أجل مزيد من التفاعل و الولوجية جتاه
العموم.
و دائما من �أجل رفع م�ستوى فعاليتها
الق�صوى ،تقوم ليدك بتطوير تنظيمها
و نظام ت�سيريها .و هكذا ،مت تعزيز م�سعى
اجلودة فـي جميع جوانب الأن�شطة.
مع �إيالء عناية خا�صة جلودة الأورا�ش.

33

خدمات
لفائدة الزبناء

بنـ ــاء الـثـقـ ــة بف�ضـ ــل م�س ـعـى للزبنـ ـ ــاء
�أ�سـ ــا�سـ ـ ــه القـ ـ ــرب

الأوتوماتيكي ،)...ميكن للزبناء ت�سديد
فاتورتهم عرب قنوات للقرب .و هكذا،
ميكن القيام بالأداء فـي �شبكة وا�سعة من
الـمخادع الهاتفية ( 120ف�ضاء ت�سهيالت
�سنة  ،)2010فـي ال�شبابيك الأوتوماتيكية
البنكية لدى م�ؤ�س�ستني بنكيتني� ،أو عرب
الإنرتنت� .أكرث من  %30من زبناء ليدك
يقومون اليوم بالت�سديد الـمنتظم لفواتريهم
فـي ف�ضاءات ت�سهيالت .كما �أن الوكالة
عرب اخلط تعرف تزايدا مهما يبلغ 3 000
عملية خمال�صة فـي ال�شهر .و فـي الـمناطق
القروية ،ت�صل ليدك �إىل زبنائها بوا�سطة
وكاالتها الـمتنقلة.
و بف�ضل هذه الـمجهودات ،ف�إن  %95من
الزبناء را�ضون عن خدمات الأداء.

تتطور التكنولوجيات و �أمناط العي�ش ،و معها تربز حاجيات جديدة .و بف�ضل
اال�ستماع الفعال و التتبع الـمنتظم لـم�ؤ�شرات ر�ضا الزبناء ،ليدك ت�ستبق
هذه التغريات و تطور عرو�ض خدماتها لكل فئة من زبنائها.

التح�سي�س باقت�صاد الـموارد

فـي �سنة  ،2010ا�شرتك حوايل 57 600

من الزبناء اجلدد فـي خدمات ليدك التي
بلغ بذلك عدد الزبناء الذين تقدم لهم
خدماتها �أكرث من مليون زبون �ضمنهم
 12 000زبون ذوو احل�سابات الكربى
(ال�صناعيون ،الإدارات و اجلماعات).
و يتم با�ستمرار تطوير �أدوات قيا�س ر�ضى
الزبناء ،و ذلك من �أجل �أن يتم ب�شكل
�أف�ضل الإحاطة بانتظاراتهم و بت�صوراتهم
للخدمات .هكذا ،مت �إجناز حوايل 30
ا�ستطالعا لدى �أكرث من  20 000زبون،
بحيث عرب  %87من الزبناء عن ارتياحهم
العام جلودة خدمات ليدك.
التقــريرال�سن ــوي
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الـتحكم فـي تدبري جمال الزبناء

من �أجل الـمعاجلة ب�شكل �أف�ضل و تتبع
طلبات الزبناء ،يقوم مركز العالقات
مع الزبناء ( )CRCمن الآن ف�صاعدا
بتدبري جميع قنوات االت�صال بني ليدك
و م�شرتكيها  :االت�صاالت الهاتفية،
الإر�ساليات ،الربيد الإلكرتوين...
مركز العالقات مع الزبناء الذي ي�شتغل
� 24ساعة 24/و � 7أيام /فـي الأ�سبوع،
ي�ستقبل فـي الـمتو�سط  2 000ات�صال
فـي اليوم ،كما �أن  %90من هذه االت�صاالت
يتكلف بها العاملون فـي الـمركز فـي �أقل من
 10ثواين (با�ستثناء حالة القوة القاهرة).

و خالل رداءة �أحوال الطق�س فـي متم
�شهر نونرب  ،2010قام مركز العالقات مع
الزبناء بت�سجيل و معاجلة حوايل 10 500
طلبا للتدخل.

تعزيز خدمات القرب

ليدك توا�صل ا�سرتاتيجيتها لتنويع طرق
الأداء � :أ�صبح بالإمكان من الآن ف�صاعدا
ت�سديد الفواتري � 24ساعة 24/و � 7أيام/
فـي الأ�سبوع.
بالإ�ضافة �إىل �أ�شكال الت�سديد الكال�سيكية
(الأداء فـي الـمنزل �أو فـي الوكالة ،االقتطاع

عالوة على م�ساهمتها فـي الـمبادرات
احلكومية و �ضمنها الربنامج الوطني
للأن�شطة الأولوية ( ،)PNAPليدك توا�صل
�أعمالها التح�سي�سية جتاه زبنائها .و الهدف
هو حثهم على اقت�صاد الـموارد و جعل
جتهيزاتهم الداخلية مطابقة للمعايري
(جودة الـماء ،ال�سالمة الكهربائية ،الوقاية
من الـمياه الـمطرية.)...
فـي �سنة  ،2010و�ضعت ليدك رهن �إ�شارة
زبنائها فـي ف�ضاءات ت�سهيالت ،الـم�صابيح
ذات اال�ستهالك الـمنخف�ض ( )LBCب�أ�سعار
و �شروط ت�سديد تف�ضيلية.
و من جهة �أخرى ،ا�ستفاد فـي الـمتو�سط
 %15من عموم الزبناء كل �شهر من
مكاف�أة " "-20% -20%التي متنحها
الدولة للزبناء الذين متكنوا من تقلي�ص
ا�ستهالكهم ال�شهري للكهرباء بـ  %20على
الأقل مقارنة مع الفرتة نف�سها من �سنة
.2009

الزبون فـي حالة االرتفاع غري الطبيعي
ال�ستهالكه للماء �أو الكهرباء ،و �إبالغه
مببلغ و تاريخ ا�ستحقاق فواتريه.
م�شروع �آخر انطلق خالل هذه ال�سنة :
�إعادة الت�صميم كليا للوكالة عرب اخلط
لتو�سيع ت�شكيلة اخلدمات الـمقدمة
(فاتورة المادية ،خدمات متاحة انطالقا
من هاتف حممول.)...
بالن�سبة للزبناء ال�صناعيون و ذوي
احل�سابات الكربى ،ليدك توا�صل اعتماد
قراءة العدادات عن بعد .و هكذا ،فقد مت
�سنة  2010جتهيز �أكرث من  2 000زبون
�صناعي و ذوو احل�سابات الكربى لديهم
ربط ب�شبكة اجلهد الـمتو�سط.
و هذا التجديد الذي ميكن الزبناء الكبار
من التتبع الفوري ال�ستهالكاتهم ،يف�سح
الـمجال لعرو�ض خدمات جديدة  :حتليل
اال�ستهالكات و التو�صيات ،اال�ست�شارة حول
التجهيزات الداخلية...
فـي �سنة  ،2010اقرتحت ليدك على
الإدارات و اجلماعات خمتلف اخلدمات
التي تهدف �إىل تر�شيد ا�ستهالكاتهم
(افتحا�صات اال�ستهالكات ،تو�صيات
تقنية .)...كما قامت بعر�ض ال�سقاية ذات
النظام الـمعلوماتي ،و التي هي جتديد
قدمته الـمقاولة ي�ضمن الولوج احلر
و الـمن�صف للم�ستفيدين الذين تعينهم
اجلماعات ،و ذلك مع حماربة ت�ضييع
الـمورد الـمائي.

التكنولوجيات اجلديدة فـي
خدمة كل زبون
لتعزيز القرب �إىل زبنائها ،ليدك توا�صل
اال�ستثمار فـي التكنولوجيات اجلديدة .لقد
مت �سنة  2010ت�صميم خدمة الر�سائل
الإلكرتونية الق�صرية  SMSعلى �أ�سا�س
العمل بها �سنة  ،2011و ذلك بهدف �إ�شعار
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تــدب ـي ـ ـ ــر
الـموارد الب�شرية

�أورا�ش كبـ ــرى فـي جمـ ـ ــال الـموارد
الب�شري ــة لإعــداد الـم�ستقبـ ـ ـ ــل

من �أجل اال�ستجابة للرهانات اجلديدة للموارد الب�شرية ،انخرطت ليدك
فـي دينامية كبرية للت�شغيل �سنة  ،2010كما يتعني عليها مالءمة كفاءات
الـمتعاونني مع متطلبات الـمهنة و الزبناء .و هو هدف يتبناه م�سعى الكفاءات
الذي مت و�ضعه لتقوية الـمهارات الـمعرفية و الفعاليات الق�صوى للمقاولة.
و موازاة مع ذلك ،مازالت ال�صحة و ال�سالمة فـي ال�شغل حتتالن مكانة كبرية
داخل م�شاريع الـموارد الب�شرية.

م�شاركة متوا�صلة دائمة
فـي تدبري التنوع
ليدك جتعل من تدبري التنوع حمورا مهما
فـي ت�سيريها للـموارد الب�شرية .و بتحفيز من
الـمديرية العامة ،مت ال�شروع فـي خمطط �أعمال
نوعي ي�ستهدف  5حماور رئي�سية:
•> الولوج �إىل ال�شغل و االندماج،
•> تسيير و تدبري الـم�سارات الـمهنية للن�ساء،
•> تسيير و تدبري الـم�سارات الـمهنية للأ�شخا�ص
فـي و�ضعية �إعاقة،
•> تسيير و تدبري الـم�سارات الـمهنية للأكرب �سنا،
•> التزام الـمتعاونني و جودة العي�ش فـي ال�شغل.

برنامج طموح للت�شغيل

تفوق �أعمار ثلثي ( )2/3متعاوين ليدك
( 3347عون) � 45سنة .و من �أجل ا�ستباق
الإحالة الـمتوقعة على التقاعد بالن�سبة
لـ  2 330فرد ما بني  2010و ،2027
و مواجهة منو الأن�شطة ،قامت الـمقاولة
ب�إعطاء انطالقة برنامج طموح للت�شغيل.
و يتوقع هذا الربنامج توظيف �أكرث من 600
من�صب �شغل جديد فـي الفرتة بني 2010
و  .2015و لتحقيق الـمزيد من التنوع فـي
الـمقاولة ،ي�ستهدف هذا الربنامج ال�شباب
الذين لهم م�سارات درا�سية متنوعة

التقــريرال�سن ــوي
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و قدرات قوية على الت�سيري (منا�صب الأطر
و �أعوان الت�أطري) .و من جهة �أخرى ،قامت
ليدك بتعزيز �شراكتها مع جامعة
احل�سن الثاين و الوكالة الوطنية لإنعا�ش
الت�شغيل و الكفاءات عرب التوقيع يوم 8
فرباير  2010على اتفاقية حتدد الإطار
العام للتعاون من �أجل التكوين بالتناوب.
و يتمثل الهدف بالن�سبة �إىل ليدك فـي
�إدماج متعاونني ب�إمكانهم مبادرة العمل
الـميداين على الفور و متالئمني جيدا مع
مهن الـمقاولة ،و فـي الوقت نف�سه تقوية
روابط الـمقاولة بنظام الرتبية الوطنية.

600

58500

من�صب �شغل ما بني  2010و 2015

�ساعة تكوين مت القيام بها �سنة  2010مبركز
التكوين و التتقني

كفاءات تتما�شى مع مهن الغد

تنظيم و ت�شجيع نقل الـمعرفة

يهدف م�سعى الكفاءات �إىل تثمني الـمهارات
الـمعرفية للأجراء و منحهم فر�ص �آفاق
التطور التي تنا�سبهم .عر�ض التكوين
الـمحدد ي�أخذ بعني االعتبار احلاجيات
احلالية و الـم�ستقبلية للمقاولة .و م�سعى
الكفاءات الذي تتم قيادته بتعاون وثيق
مع جمموع مديريات الـمقاولة:
•> يحدد الـمتعاونني "اخلرباء" فـي كل
جمال للكفاءات،
•> يقرتح عليهم فر�ص احلركية الوظيفية
على الـم�ستوى الأفقي �أو العمودي،
•> يحدد معهم خمططات التطور و التكوين
الـم�شخ�ص.
هم م�سعى الكفاءات
ما بني  2009و َّ ،2010
�أكرث من � 600أجري يعملون فـي مهن
الكهرباء ،الزبناء و فـي جمال ا�ستغالل
الـماء و التطهري ال�سائل.
مت القيام ب�أكرث من � 58 500ساعة تكوين
فـي مركز التكوين و التتقني �سنة ،2010
�ضمنها  %7تتعلق ب�شكل مبا�شر مب�سعى
الكفاءات مع ا�ستخدام لـمخططات التطور،
و يتوقع رفع هذه الن�سبة �إىل � %40سنة
.2011
فـي اجلانب الـمتعلق بالت�سيري ،نظمت
الـمقاولة دورة تكوينية موجهة لـم�سريي
القرب متا�شيا مع الـمحاور اال�سرتاتيجية
الكربى الـمحددة فـي ر�ؤية  .2015و قد
ا�ستفاد فـي الدفعة الأوىل  90متعاونا،
و يتوقع احلفاظ على هذا الـمجهود �سنة
.2011
من جهة �أخرى ،يتم ت�شجيع احلركية
الوظيفية و اجلغرافية داخل الـمقاولة،
و ذلك لزيادة قابلية الت�شغيل و التنويع �أكرث
للم�سارات الـمهنية .هكذا ،فخالل �سنة
 ،2010ا�ستفاد من احلركية الوظيفية �أكرث
من  300متعاون.

 %70من دورات التكوين داخل ليدك يقوم
بها مك ِّونون داخليون .و لذلك خ�ص�صت
لهم �سنة  2010دورة تكوينية ا�ستفاد منها
الـمتعاونون الذين لديهم خربة مهنية
نوعية من ال�ضروري نقلها داخل الـمقاولة.
و فـي هذا الإطار ،مت �إحداث دورات عالية
الـم�ستوى يقوم بتن�شيطها مك ِّونون داخليون
م�ؤهلون ،ا�ستجابة بذلك حلاجيات فـي
جمال التكوين برزت داخل الـمقاولة.
نقل الـمهارات الـمعرفية يتم كذلك بني
الـم�ساهم الفاعل �سويز البيئة Suez
 Environnementو ليدك .و من جهة
�أخرى ،ميثل هذا الـمحور �إحدى القيم
الـم�ضافة الأ�سا�سية لعقد التدبري الـمفو�ض.
و هكذا ،يتوقع تزويد الـمقاولة بالكفاءات
ال�ضرورية لإعمال التكنولوجيات و اخلربات
التي متت جتربتها (فـي جمال اخلدمات
للزبناء ،حت�سني ال�شبكات ،تدبري �أ�شغال
كربى للبنيات التحتية� ،إعداد الـمخططات
الـمديرية.)...
ولهذه الغاية انتدبت جمموعة �سويز
البيئة فريقا دائما من الأطر الأجنبية.
و تواجد م�ستخدمني دائمني ملحقني من
الـم�ساهمني ،هو مطابق لـمقت�ضيات عقد
التدبري الـمفو�ض ،كما �أنه يخ�ضع للم�صادقة
عليه من طرف ال�سلطة الـمفو�ضة.
موازاة مع ذلك ،ت�سند ليدك تدريجيا
منا�صب الإدارة لأطر مغربية .بع�ض
الـمديريات (مديرية التوا�صل و التنمية
الـم�ستدامة ،مديرية ال�ش�ؤون القانونية،
مديرية �أنظمة الـمعلوميات )...،يتم
ت�سيريها من طرف �أطر مغربية منذ بداية
عقد التدبري الـمفو�ض .و بع�ض �آخر منهم
�أ�صبحوا فـيما بعد مديرين (فـي �سنة
 :2010الـمديرية الإدارية
و الـمالية ،مديرية الـموارد الب�شرية ،مديرية
الزبناء الكبار� .)...إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد

الـجائزة ا لأوىل

ليدك حت�صل على اجلائزة الأوىل لل�سالمة فـي ال�شغل
�( 2010صنف الـم�ؤ�س�سات اخلدماتية الكربى).

ا�ستفاد دائما �أطر ليدك الـمغاربة من
فر�ص الـم�سارات الـمهنية الـمقرتحة على
الـم�ستوى العالـمي من طرف الـم�ساهم
الفاعل .Suez Environnement

ليدك الفائزة باجلائزة الوطنية
لل�سالمة فـي ال�شغل

يتم بعناية تتبع �صحة الـمتعاونني
و اجتماعات جلان ال�صحة و ال�سالمة تنعقد
بانتظام على الـم�ستوى الـمركزي و على
م�ستوى كل مديرية.
يحتل التكوين مكانة مهمة فـي الت�سيري
و ال�سالمة :بلغت �ساعات التكوين فـي مركز
التكوين و التتقني � 20 000ساعة/ال�سنة،
فـي الـمتو�سط.
موازاة مع ذلك ،ليدك تعزز نظامها
لـمراقبة ال�سالمة فـي الأورا�ش عرب تفعيل
برنامج وا�سع من الزيارات و االفتحا�صات.
و هكذا ،فقد قام جمموع الأطر (م�سريين
و ميدانيني) و كذا �شبكة الـمن�شطني فـي
جمال ال�سالمة بـ  6 200زيارة �سنة .2010
كل هذه الـمجهودات �أدت �إىل نتائج
ملمو�سة :فـي �سنة � ،2010سجلت ليدك
ن�سبة تردد بلغت  2,68و حتددت ن�سبة
الـمخاطر فـي  .%0,14و هذه الن�سب هي
ب�شكل وا�ضح �أقل من الن�سب الـم�سجلة فـي
الـمقاوالت العاملة فـي نف�س الـمجال ،ح�سب
مقارنة دولية.
مت االعرتاف مبثالية ليدك فـي هذا الـمجال
حينما منحتها وزارة التجارة و ال�صناعة
و التكنولوجيات احلديثة و وزارة الت�شغيل
و التكوين الـمهني ،اجلائزة الأوىل لل�سالمة
فـي ال�شغل �( 2010صنف "الـم�ؤ�س�سات
اخلدماتية الكربى").
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نظام الـمعلومات

نظ ـ ــام الـمعلـومـ ـ ــات :
رافعـ ـ ــة للنجـاع ـ ــة الق�صـ ــوى

يتالءم نظام الـمعلومات ب�شكل دائم مع التنظيم و الأهداف اال�سرتاتيجية
للمقاولة .و هو م�صمم ب�شكل �شمويل لت�سهيل �إدماج خمتلف النظم الفرعية
و التطبيقات مع اال�ستجابة للحاجيات النوعية للمهن.

تدبري و ت�أمني نظام الـمعلومات

فـي �سنة  ،2010انتهت مديرية �أنظمة
الـمعلومات من �إعادة �صهر �سريوراتها
اخلا�صة بالت�سيري� .سريورة "ت�صميم
و تطوير نظام الـمعلوميات" متت مراجعتها
كليا لت�شمل تدبري جميع م�شاريع نظام
الـمعلومات .و متت مراجعة �سريورة
"ا�ستغالل و �صيانة نظام الـمعلومات" من
�أجل التطابق مع تطبيقات ISO 20000
التي ت�ضمن التدبري اجليد للبنيات التحتية
الرقمية.
من جهة �أخرى ،قامت مديرية �أنظمة
الـمعلومات ب�إطالق م�سعى و�ضع نظام
لتدبري �سالمة الـمعلومة .و �أهداف هذا
الـم�شروع هي:
•> و�ضع تنظيم لل�سريورات ال�ضرورية
للتطابق مع منط �إيزو ،ISO 27001
•> اختيار تركيبة قيادة منظومة تدبري
نظام الـمعلومات،
•> �إ�شهاد �إيزو .ISO 27001
مرتبة ال�شرف للـ Green IT

نظام معلوماتي متمدن

طورت ليدك نظامها الـمعلوماتي مع
احلر�ص على متدنه ,و هذا الـم�سعى يحدد
الت�صميم و الرتابط البيني لـمختلف
الوظائف الـمعلوماتية مع الأخذ بعني
االعتبار لإكراهات و �أهداف الـمهن
و ال�سرتاتيجية الـمقاولة و ال�سناحيات
التكنولوجية.
اليوم ،يتم با�ستمرار حتديد ال�سريورات
و توثيقها و حت�سينها فـي �إطار احرتام
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�إجراءات اجلودة .نظام تدبري جمال
الزبناء يغطي �أغلبية الأن�شطة الـمرتبطة
بالزبون  :اال�شرتاك ،الفوترة و التح�صيل،
الأمر باخلدمة ،تدخالت الإ�صالحات� ،إلخ.
على �أ�سا�س برجمية  ،SAPيقوم نظام
تدبري الـمقاولة من جانبه بطريقة عر�ضانية
ب�إدماج الوظائف الـمالية و الـمحا�سبية،
الـموارد الب�شرية ،اال�ستثمارات
و الـم�شرتيات.

�أ�صبح الـموقع الـمركزي و الـموقع
االحتياطي حيث مت تطوير البنية التحتية
اخلا�صة بالـمعلوميات و االت�صاالت
الال�سلكية لدى ليدك� ،أ�صغر حجما و غري
مطابقني للمعايري البيئية الدولية .و هكذا،
ففـي �سنة  ،2010قادت ليدك م�شروعا
لإعادة ال�صهر الكلي لهذين الـموقعني طبقا
لـمبادئ الـمعلوميات االيكولوجية.
بهذه الـمنا�سبة ،مت جتديد الرتابطات
بني الـموقع الـمركزي اجلديد و الـموقع
االحتياطي اجلديد .فقد مت �إجناز رابط
طوله يفوق  5كيلومرتات من الألياف
الب�صرية وتقويته برتابطات هرتزية
احتياطية ذات �صبيب �أكرب .و مت ت�صميم
هذه الرتابطات للتمكن من تق�سيم مناطق
الإت�صال بالراديو ،و بالتايل تقدمي �آجال
�أف�ضل للإت�صاالت بني الـمكتب الـمركزي
للقيادة و من�ش�آت ال�شبكة.

يتم ن�شر نظام جديد لت�سهيل التالقي
بني الـمعلوميات و االت�صاالت الال�سلكية.
و �إ�ضافة �إىل الوظائف الـمتطورة التي
يقدمها هذا النظام اجلديد الرقمي كليا،
ف�إنه �سيح�سن �إنتاجية مركز العالقات
مع الزبناء بف�ضل اقرتان االت�صاالت
الهاتفية بالـمعلوميات فـي اخلادم ال�صوتي
التفاعلي .من جهة �أخرى� ،ستمكن وظائف
الربيد الإلكرتوين الـموحدة ،و االجتماعات
االفرتا�ضية و دليل
الهاتف ،من االندماج الكلي فـي نظام
الـمعلوميات.

ليدك وا�صلت �سنة :2010
•> تطوير تطبيقات تدمج الـمعلومة
اجلغرافية فـي الـمجاالت التقنية
و جمال الزبناء� .أكرث من  350متعاون
يقومون بتحيني خمتلف �شبكات
و عنا�صر الـممتلكات .كما مت و�ضع
تطبيق عام لتدبري الأحداث من �أجل
الرقن و االطالع اخلرائطي على
الت�سربات ،احلوادث و �أحداث �أخرى
تتعلق بالـمهن .ي�ستعمل هذ التطبيق
�أي�ضا من طرف الوقاية الـمدنية
بالدار البي�ضاء لت�سجيل التقارير
اخلا�صة بعمليات مراقبة �صنابري
الإطفاء عرب الإنرتنت،

الهدف" :اال�شتغال بدون ورق"

•> �إ�ضفاء الوثوقية على الـمعطيات
الـمرتبطة بالـممتلكات،

بنية �أ�سا�سية �صوتية رقمية
بالكامل

يندرج تر�شيد الطابعات فـي م�سعى التنمية
الـم�ستدامة لدى ليدك .و لهذه الغاية مت
تغيري الطابعات ال�شخ�صية فـي الـمكاتب
ب�آالت طابعة جديدة متعددة الوظائف
(الطبع بالأبي�ض و الأ�سود ،الن�سخ
و الت�صوير بال�سكانري) و مت�صلة بال�شبكة
الداخلية .و هذه الطابعات التي تقوم
بالطبع تلقائيا من جهتي الورقة ،متكن
�أي�ضا عرب نظام �أوتوماتيكي يحت�سب جميع
العمليات من جعل كل عون م�س�ؤوال عن
تكلفة الطباعة التي �أجنز .الهدف الأ�سا�سي
هو تقلي�ص �إجمايل بن�سبة  %25من �أحجام
ا�ستهالكات الورق.

•> �إدماج مرجع العناوين الـمتقا�سمة
و تطوير تطبيقات جغرافية لتدبري
هذا الـمرجع،
•> �إدماج الـمعطيات اخلا�صة بت�صنيف
 120 000زبون مهني،
•> موا�صلة م�شروع نظام الأمر بالتدخل
مع �إدماج فرق ميدانية جديدة و �أنواع
جديدة من التدخالت،
•> ا�ستعمال الـم�ساعد الرقمي ال�شخ�صي
 PDAفـي و�ضع الربط مع فرق التدخل
لـمزيد من الفعالية و حت�سني التدخالت.

تدبري مندمج للمعلومة
اجلغرافية

جميع �أن�شطة ليدك معنية بالـمعلومة
اجلغرافية .كل �أعوان الـمقاولة تقريبا
ي�ستعملون اخلرائط و الـمعطيات اجلغرافية
لتحديد موقع �شبكة �أو زبون ،و تدبري م�شروع
�أو تدخل ،نقل النتائج �أو الوقائع .نظام
الـمعلومات اجلغرافية ( )SIGهو نظام
مندمج ميكن الـم�ستعمل من اال�ستخدام
عرب الوظيفة ذاتها للـمعطيات اجلغرافية
و الـمعطيات الأبجدرقمية.
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التوا�صل

ا�ستـ ــراتـ ــيجيـ ـ ـ ــة ت ــوا�صـ ـ ـ ــل ت ــمتـ ـ ـ ــاز
بالتجديد و مـ ــالئمـ ـ ـ ــة لـكـ ــل ف ـئـ ــة
ليدك تعترب �أنه من ال�ضروري التوا�صل بانتظام و �شفافية مع جميع الأطراف
الـمعنية .قنوات جديدة للتوا�صل الداخلي و اخلارجي يتم ا�ستك�شافها لتقدمي
معلومة ذات جودة للفئات الـم�ستهدفة و فـي الوقت الـمنا�سب.

هاته ،هي مرحلة �أ�سا�سية لن�شر �صورة
متنا�سقة و احرتافية .و توقيع الـمقاولة
التوا�صلي "كل طاقاتنا من �أجلكم" الذي
يربز الت�آزر بني الـمهن الأربع للمقاولة،
ت�صاحبه �صور تو�ضيحية جديدة تذكر بكل
واحدة من الأن�شطة القطاعية.

> نقا�شات �شفافة فـي اللقاء
الدرا�سي مع و�سائل الإعالم

نظمت ليدك لقاء درا�سيا جمع الـمديرية
العامة بثالثني �صحافيا من خمتلف
الـمنابر الإعالمية .و تطرقت العرو�ض
على اخل�صو�ص �إىل حكامة للعقد الـمراجع
للتدبري الـمفو�ض ،ر�ؤية  2015للمقاولة،
الـمهن ،اال�ستثمارات ،تدبري جمال الزبناء،
الولوج �إىل اخلدمات فـي �إطار الـمبادرة
الوطنية للتنمية الب�شرية ،ت�سيري الـموارد
الب�شرية و ا�سرتاتيجية التنمية الـم�ستدامة.
ور�شات بيداغوجية عاجلت ب�شكل تف�صيلي
بع�ض الـموا�ضيع مثل نظام الفوترة ،تدبري
الـمياه الـمطرية و الـمياه العادمة� ،أو تدبري
خدمات الكهرباء و الإنارة العمومية.
و قد �أف�سح هذا اللقاء الدرا�سي الـمجال
لنقا�شات �شفافة و مبا�شرة بني ال�صحافيني
و �أع�ضاء الـمديرية العامة للمقاولة.

> �إعطاء الإنطالقة لدورة القرب
مع الـمنتخبني

التوا�صل اخلارجي

طبقا ال�سرتاتيجيتها لالنفتاح على الأطراف
الـمعنية ،انطلقت ليدك بالعديد من
الأعمال التوا�صلية ل�شرح الرهانات و تقدمي
�إجنازاتها و م�شاريعها ،و ذلك من �أجل
تنمية عالقة الثقة و التقارب مع �شركائها.
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> هوية َب َ�صـرية مفعمة باحليوية

قامت ليدك �سنة  2010بتطوير هويتها
الب�صرية من �أجل �أن تكون �أكرث قربا من
قيمها الـمتعلقة بـالقرب و الثقة .و هكذا،
فقد مت تعزيز عالمة الـمقاولة ب�ألوان زاهية
و منحنيات �أو�سع و �أكرث حيوية،
و ذلك لتحديث �صورة الـمقاولة .و مت �إعادة
ن�سخ العالمة و ميثاق الهوية الب�صرية فـي
جميع الوثائق  :دعامات التوا�صل و لوحات
الأورا�ش و ال�سيارات ...وعملية الـمالءمة

متثل تنمية عالقة الثقة و القرب مع
الـمنتخبني هدفا كبريا بالن�سبة �إىل ليدك
التي �أعطت انطالقة دورة جديدة للقاءات
مع الـمقاطعات .و هذه اللقاءات التي تتم
بح�ضور الـمديرية العامة ،الهدف منها
�إخبار الـمنتخبني مبقت�ضيات عقد التدبري
راجع ،و م�شاطرتهم الرهانات
الـمفو�ض الـ ُم َ
ال�شمولية للمدينة و مناق�شة الإ�شكاليات
الـمحلية .و هي فر�صة �سانحة بالن�سبة
للمنتخبني الـمحليني للتعبري عن انتظاراتهم
و طرح �أ�سئلتهم مبا�شرة على م�س�ؤويل
الـمقاولة.

و متكن النقا�شات البناءة جدا ،من تعزيز
التعاون بني الـمقاطعات و ليدك.

> �إعالم متوا�صل خالل رداءة
�أحوال الطق�س

تطلبت رداءة �أحوال الطق�س اال�ستثنائية
خالل متم �شهر نونرب و تدبري الأزمة
الـمرتتبة عن ذلك ،و�ضع خمطط توا�صلي
مالئم و مكثف باجتاه جميع الأطراف
الـمعنية  :الزبناء ،ال�سلطات ،الـمنتخبني
و و�سائل الإعالم.
منذ الإعالن عن حالة الت�أهب ،مت و�ضع
منظومة للتوا�صل �أثناء الأزمة (ت�شمل
نقطا �إعالمية منتظمة على �أمواج قنوات
الراديو) ،و ذلك من �أجل �إخبارهم
بتطورات الو�ضعية و اال�ستجابة �إىل الطلبات
الكثرية لو�سائل الإعالم.

> ح�ضور فـي �شبكات الإعالم
الإجتماعية

كانت ليدك من بني الـمقاوالت الأوىل فـي
الـمغرب التي وجلت ال�شبكات الإجتماعية
(في�سبوك ،تويرت و يوتوب) .كما �أنها تعد
رائدة فـي هذا الـمجال من خالل �إعدادها
لإطالق موقع التدوين للمقاوالت �سنة
.2011
هذه الـمقاربة التفاعلية متكن ليدك
من التحاور ب�شكل �أف�ضل مع اجلمهور
الـم�ستهدف ،و ذلك عرب معلومات عن
الـمقاولة مبنية على وقائع و مت حتيينها
(�أورا�ش فـي طور الإجناز� ،إعالنات
الت�شغيل ،عرو�ض الأثمان .)...بف�ضل
تفاعلية هذه الدعامات ،ميكن الـم�ساهمة
فـي حت�سني اخلدمات على الـم�ستوى
الـمحلي (عرب الإخبار عن ت�سرب للماء
فـي الطريق العام �أو عطب فـي الإنارة
العمومية).

التوا�صل الداخلي

تقوم ليدك ب�شكل م�ستمر بتطوير و�سائلها
للتوا�صل الداخلي ،و ذلك بهدف تعبئة
متعاونيها حول قيم و ر�ؤية .2015
تواكب �أعمال التوا�صل الداخلي دينامية
و ثقافة الـمقاولة مبختلف تعابريها.
و ت�ستهدف هذه الأعمال ن�شر ال�سلوكيات
اجليدة و ت�شجيع روح االبتكار� ،أو �أي�ضا
حت�سي�س الـمتعاونني حول ال�صحة و ال�سالمة
فـي ال�شغل .كما �أنها متكن من ن�شر قيم
و ا�سرتاتيجية الـمقاولة ،و االعرتاف بالعمل
اجلماعي و تثمني الـم�شاريع و عالوة على
تنظيم لقاءات داخلية ,متكن زيارات
الـمديرية العامة للم�صالح (مثل الـمديريات
اجلهوية) ،من حت�سي�س الـم�سريين بدورهم
باعتبارهم من�سقني لفرق العمل.
•> الن�شرة الإلكرتونية ال�شهرية للمقاولة
" ،"Réseauو التي تقدم جمموعة من
الـمقاالت و الروبورتاجات التي جتمع بني
الدعامات الـمكتوبة ،ال�سمعية و الب�صرية.
و الن�شرة الإلكرتونية " "Réseauالتي
هي �أداة مرجعية للإطالع با�ستمرار
على م�ستجدات و م�شاريع الـمقاولة,
حتظى باهتمام و تتبع منتظم و وفـي من
الـمتعاونني كما تدل على ذلك م�ؤ�شرات
اال�ستطالع.
•> باعتبارها �إطارا مالئما لتقا�سم
الـمهارات الـمعرفية داخل الـمقاولة،
مت �سنة  2010تنظيم  6دورات من
الندوات الداخلية ،بحيث تطرقت هذه
الندوات �إىل موا�ضيع متنوعة مثل نظام
الـمعلوميات ،تدبري جمال الزبناء ،تدبري
العقد ،الـم�شرتيات .و تن�شر الندوات
الداخلية الـمعلومات حول الأن�شطة
و الـمعرفة الـمرتبطة باملهن و ت�شجع
النقا�ش حول ال�سلوكيات اجليدة داخليا.
•> منظومة الـمل�صقات "الن�شرات
الإخبارية ال�سريعة" ،مت تعزيزها من
�أجل �إبالغ الـمزيد من الـمتعاونني.
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م�سعى اجلودة

تقـ ــدم فـي جميــع الواج ـهـ ــات
مع احلفاظ على ديناميتها ،ليدك توا�صل �إعادة ت�صميم نظامها اخلا�ص
بالت�سيري عرب ال�سريورات و تقوم باملوازاة مع ذلك ،ب�أعمال �أ�سا�سية لتح�سني
فاعلية تنظيمها و �أمناط ا�شتغالها.

نظام للت�سيري فـي تطور م�ستمر

ليدك ملتزمة بالبحث عن التح�سن
الـم�ستمر ،و الهدف هو تطوير جودة اخلدمة
و الفاعلية فـي الوقت ذاته ،و ذلك من �أجل
�إمناء الفعالية الق�صوى ال�شاملة للمقاولة
مع تر�شيد مواردها.
�سنة  ،2010وا�صلت الـمقاولة �إعادة
�صهر �سريوراتها بغاية تب�سيطها و حت�سني
قيادتها.
و قد مت جتديد �إ�شهاد الت�صديق
�إيزو �( ISO 9001إ�صدار  )2008على
�إثر افتحا�ص للتتبع �أجرته م�ؤ�س�سة �سنيما
( SNIMAجهاز ت�صديق تابع لوزارة
ال�صناعة و التجارة و التكنولوجيات
احلديثة) و �أفاق �أفنور AFAQ AFNOR
الدولية (م�ؤ�س�سة ت�صديق دولية).
و قد اعرتف الـمفتح�صون بنجاعة نظام
الت�سيري فـي ليدك و باملجهودات التي بذلتها
الـمقاولة فـي �إطار التح�سني الـم�ستمر.

مالءمة و تطوير التنظيم
و جعله متنا�سقا

تعمل الـمقاولة عرب  7مديريات جهوية فـي
جميع جمال التدبري الـمفو�ض .و من �أجل
فعالية �أف�ضل و ح�ضور ميداين قوي ،كانت
هذه الـمديريات مو�ضوع درا�سة تف�صيلية
من �أجل �إن�شاء ر�ؤية تنظيمية جديدة �سيتم
نهجها مبتم �سنة .2011
هذا الـم�سعى يهدف �إىل:
•> مالءمة تنظيم الـمقاولة من خالل مهام
و م�س�ؤوليات حمددة ب�شكل �أف�ضل،
•> حت�سني فعالية �سل�سلة الت�سيري عرب
اخت�صار اخلط الرتاتبي للم�س�ؤولية.
•> الـمواكبة بنجاعة للرهانات اجلديدة
للمهن (نظام المركزية الإنارة العمومية
على م�ستوى الـمديريات اجلهوية ،تقوية
تدبري الـممتلكات،)...

•> �إ�ضفاء �أف�ضل لروح الـم�س�ؤولية لدى
الـمديريات اجلهوية و ا�ستقالليتها.
كما مت �سنة  2010القيام بتح�سني على
م�ستوى التنظيم ،بحيث مت �إحداث خلية
"مراقبة الأورا�ش" فـي الـمديرية التقنية
(م�ستقلة عن الـمديريات التي ت�شرف
على الأ�شغال) ،مهمتها ا�ستالم و مراقبة
الأورا�ش .و من جهة �أخرى ،مت تعزيز
مديرية الـم�شرتيات و ال�صفقات من �أجل
مركزة و حت�سني م�ساعي ال�شراءات
و الت�أطري اجليد للعالقات مع الـممونني.

التزام قوي من �أجل جودة
الأورا�ش

متثل الأورا�ش �أحد الأجزاء البارزة ب�شكل
�أكرب و الأكرث ح�سا�سية فـي ن�شاط ليدك.
و ميثل التحكم فـي الأورا�ش حتديا �أ�سا�سيا
�سواء من حيث ال�سالمة ،الولوج ،جودة
الـمن�ش�أة� ،آجال الإجناز...
و باعتبارها جزءا مندجما فـي منظومة
الت�سيري ،تطبق ب�شكل �أوتوماتيكي �سيا�سة
"جودة الأورا�ش و �إدارة الـمناولني" على
جميع �صفقات الأ�شغال ،و ذلك �أيا كان
الن�شاط الـمعني ،حجمه �أو مدته.

�شكل حت�سني الأورا�ش حمورا كبريا للعمل
�سنة  ،2010تعب�أت الـمقاولة كلها من �أجله.
�أهم الأهداف الـم�سطرة كانت حت�سني:
•> جودة و �سالمة الأورا�ش و جوانبها
البيئية،
•> ر�ضا الزبناء و الـم�ستعملني الـمجاورين،
•> �صورة ليدك لدى اجلماعة.
هكذا ،مت �سنة  2010اعتماد �أعمال جديدة
و معدات حديثة:
•> دليل �أورا�ش ليدك الذي ي�ضم جميع
ال�سلوكيات اجليدة الـموجهة للم�س�ؤولني
عن الأ�شغال،
•> تعزيز عمليات تقييم الأورا�ش و تطبيق
ال�سلوكيات اجليدة فـي الـميدان عرب
�شبكة من�شطي جودة الأ�شغال،
•> تنظيم اجتماعني كبريين لتعبئة
الـم�س�ؤولني عن الأ�شغال فـي ليدك
و جمموع الـمناولني ،ح�ضرهما حوايل
 100م�شارك حول مو�ضوع "نحو ور�ش
مثايل"،
•> حت�سني و�ضع عالمات الت�سييج و التوا�صل
بالأورا�ش ح�سب نوعيتها.

مهمة خلية "مراقبة الأورا�ش" هي الت�أكد
من جودة الـمواد الـم�ستعملة فـي الأورا�ش،
و من جودة عمليات الر�ص الـمنجزة و من
�إعادة بناء الطرق ب�شكل جيد.
كما �أنها تقوم باختبارات للت�أكد من �إحكام
�سد �شبكات الـماء قبل ا�ستالمها .و هكذا،
ففـي �سنة  ،2010قامت ليدك ب�أكرث من
 1640اختبار للر�ص و  415اختبار ل�ضغط
الـماء فـي �شبكات الـماء ال�شروب.

م�سعى تقييم �أداء الـمناولني
وفق مقاربة "الك�سب جلميع
الأطراف"

وا�صلت مديرية الـم�شرتيات بتعاون مع
الـمديريات الـميدانية ،تفعيل مقاربة �إجراء
تقييم لـمناوليها التي انطلقت فـي متم �سنة
 .2009و ذلك بهدف م�ساعدة الـمقاوالت
على حتديد حماور تقدمها ،و حت�سني م�سعى
اختيار الـمقاوالت و الت�أكد من احرتام
البنود التعاقدية.
فـي هذا الإطار ،فقد مت حتليل �أكرث من
 550تقييم للأورا�ش ،و هذه النتائج
مت التعليق عليها و تبليغها تدريجيا �إىل
الـمقاوالت التي تعي برهانات جودة الأورا�ش
و تنخرط فيها ب�شكل �أكرث.

ور�ش �ضخم  :ليدك تقوم بتحويل �شبكاتها لتحرير م�سار الطراموي

باعتبارها م�سريا لل�شبكات الأربع (املاء ،الكهرباء ،التطهري ال�سائل و الإنارة العمومية) فـي الـمدينة ،تنخرط ليدك فـي م�شروع طراموي
الدار البي�ضاء الذي تنجزه �شركة "نقل الدار البي�ضاء" �صاحبة الـم�شروع.
بتدخلها الـم�سبق لأ�شغال الـم�سطحة ال�سككية ،ليدك تحُ ِّول ال�شبكات الـمتواجدة فـي م�سار الطراموي .و قد مكنت درا�سات �أولية من حتديد
ال�شبكات ،و خا�صة بف�ضل نظام الـمعلومات اجلغرافية (� )SIGإ�ضافة �إىل ا�ستطالعات مت �إجرا�ؤها فـي الـميدان.
وعيا منها برهانات م�شروع الطراموي ،قامت ليدك بتوظيف جميع الو�سائل للتغلب على الإكراهات الـمرتبطة ب�إجناز �أ�شغال فـي و�سط ح�ضري
به كثافة �سكانية كبرية ،و خا�صة:
•> حت�سني �سيولة حركة ال�سري عرب اعتماد و�سائل ت�شوير منا�سبة،
•> احلفاظ على مداخل للمتاجر الـمجاورة عرب و�ضع ولوجيات خم�ص�صة،
•> الإجناز بالليل للأ�شغال التي لها ت�أثري قوي على حركة ال�سري،
هم جميع �أنواع ال�شبكات :من ال�شبكة الأولية �إىل الربط النهائي .مت فـي الـمجموع حتويل  24كلم من �شبكات
امتداد هذه الأ�شغال الكربى َّ
التطهري ال�سائل و  24كلم من �شبكة الـماء ال�شروب و  14كلم من �شبكة الكهرباء.
التقــريرال�سن ــوي

42

43

الـمثــاليــة ،الت�ضامــن و االلتــزام
فـي خـدم ــة الـجـماع ــة
ليدك ملتزمة فـي �إطار �سيا�سة للتنمية الـم�ستدامة ت�أخذ بعني االعتبار انتظارات
جميع الأطراف الـمعنية (ال�سكان ،الأجراء ،اجلماعات ،الـمنتخبني ،اجلمعيات،
�إلخ .).بذلك ترغب ليدك فـي الـم�ساهمة فـي بناء �إطار عي�ش متناغم تتوافق
فـيه النجاعة االقت�صادية مع حماية البيئة و احرتام احلقوق االجتماعية.

�أن�شطة

2010

ال ـتــنم ـيــة
الـم�ستــدامــة

ـوي
ال�سن ـن ــوي
ـريرال�س
التالتقـقــرير
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فـي قلب الرهانات احل�ضرية

بطبيعة مهمتها التي تتميز بالقرب
و تر�سخها الـمجايل الكبري ،ليدك ملتزمة
فـي م�سعى التنمية الـم�ستدامة .با�ستلهام
من برنامج "مذكرات  21الـمحلية"،
و�ضعت الـمقاولة برنامج عمل مف�صل
�سيمكنها من الـم�ساهمة فـي  7رهانات
�أ�سا�سية لـمدينة الدار البي�ضاء:
•> 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.

كل رهان ينق�سم �إىل �أهداف عدة تطابقها
�أعمال نوعية .حوايل  50عمال تقوم بها
حاليا ليدك و التي ميكن تتبعها بف�ضل
م�ؤ�شرات حمددة و تقرير منتظم للأن�شطة.

ليدك ملتزمة بقوة فـي الـمبادرات
الوطنية
جعل الـمغرب من التنمية الـم�ستدامة �أولوية
وطنية .فـي هذا ال�سياق� ،شاركت ليدك
بن�شاط فـي النقا�شات و فـي الـم�شاورات
الـمنظمة من طرف ال�سلطات فـي �إطار
�إعداد الـميثاق الوطني للبيئة و التنمية
الـم�ستدامة .لقد قدمت على اخل�صو�ص
م�ساهمتها و حلولها فـي جمال التطهري،
الإمداد بالـماء ال�شروب و اقت�صاد الطاقة.
موازاة مع ذلك ،ليدك تظل منخرطة بقوة
فـي �إطار الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية
و توا�صل برناجمها
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التنمية الـم�ستدامة

31540

"�إمناء  -الـمبادرة الوطنية للتنمية
الب�شرية" الذي �سيمكن الولوج �إىل
اخلدمات بالـمنزل (الـماء ال�شروب،
الكهرباء و التطهري) حلوايل 500000
�ساكن فـي الأحياء الفقرية� .إىل غاية متم
�سنة  ،2010هناك حتديات عديدة تنتظر
التغلب عليها فـي �إطار هذا الـم�شروع :اقتناء
الوعاء العقاري للمن�ش�آت ،الإنتهاء �أوال من
�إجناز البنيات التحتية خارج الـموقع من
طرف ال�شركاء ،البحث عن التمويل.

حماية البيئة� ،أولوية
من �أجل احلفاظ على الـموارد و على
ال�ساحل و حت�سني جودة عي�ش ال�ساكنة،
�أطلقت ليدك م�شاريع كربى لـمحاربة التلوث
بجهة الدار البي�ضاء.
ثالثة �أورا�ش كربى انطلقت �سنة :2010
•> حتويل الـمياه العادمة بجماعة دار بوعزة
نحو حمطة العنق،
•> حمطة الت�صفية مديونة (جمهزة
بتكنولوجيا الأغ�شية من �أجل �إعادة
ا�ستعمال الـمياه العادمة فـي ال�سقي)،

�سكن بالأحياء الـمحرومة ح�صلت (�أو �ستح�صل)
على ولوج خلدمة الـماء و التطهري فـي الـمنزل
بف�ضل برنامج �إمناء  -الـمبادرة الوطنية للتنمية
الـم�ستدامة.

•> م�شروع حماربة تلوث ال�ساحل ال�شرقي
للدار البي�ضاء الذي يهدف �إىل االلتقاط
و الـمعاجلة الأولية لـمقذوفات الـمياه
العادمة من ميناء الدار البي�ضاء �إىل
غاية الـمحمدية قبل قذفها عرب قناة
بحرية نحو عر�ض البحر.

اقت�صاد الـموارد
ال�سقاية ذات النظام الـمعلوماتي هي
واحدة من الـم�شاريع الرائدة التي قامت
ليدك بتنميتها من �أجل اقت�صاد الـمورد
الـمائي .و هذا االبتكار الـمقرتح على
الـمنتخبني ،ميكن اجلماعات من التحكم
فـي توزيع الـماء ال�شروب فـي �أف�ضل ظروف
اال�ستعمال ،النظافة ،ال�سالمة و الإن�صاف.
من جهة �أخرى ،فالـمجهودات التي مت بذلها
فـي �إطار ا�سرتاتيجية "التق�سيم الدوري
للمناطق" للبحث عن الت�سربات �إ�ضافة �إىل
الن�شر تدريجيا لتكنولوجيا تعديل ال�ضغط،
ت�ساهم فـي الـمحافظة الـم�ستدامة على
الـمورد الـمائي.

%15

متو�سط الزبناء الذين ا�ستفادوا من
مكاف�أة «.»-20%-20%

هي ن�سبة تردد حوادث ال�شغل �سنة 2010

ن�سبة خطورة حوادث ال�شغل �سنة 2010

ليدك ت�شارك بحيوية فـي الربنامج
الوطني للأن�شطة ذات الأولوية (،)PNAP
كما �أنها �شرعت �سنة  2010فـي ت�سويق
الـم�صابيح ذات اال�ستهالك الـمنخف�ض
( )LBCب�أ�سعار تف�ضيلية .و هذه الـمبادرة
التي واكبتها عملية توا�صلية و حت�سي�سية،
مكنت من ت�سويق الكمية الأوىل للم�صابيح
ذات اال�ستهالك الـمنخف�ض خالل ال�سنة.
و من جهة �أخرى ،ف�أكرث من 500 000
من الزبناء الذين ا�ستطاعوا تقلي�ص
ا�ستهالكهم الكهربائي ا�ستفادوا من مكاف�أة
" "-20% -20%الـممنوحة من الدولة.

و ذلك ب�شراكة مع م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س
حلماية البيئة و مقاطعة �أنفا .و مت تنظيم
�أعمال تن�شيطية بهدف حت�سي�س الـم�صطافني،
و خا�صة الأطفال ،بالـمحافظة على البيئة
و على الـموارد الطبيعية .كما ا�ستقبلت
ليدك بف�ضائها الذي تبلغ م�ساحته  800مرت
مربع حوايل  300زائر فـي اليوم �ضمنهم
 120طفال �شاركوا فـي �أن�شطة ترفيهية
و بيداغوجية.
و على الـم�ستوى الداخلي� ،أجنزت ليدك
العديد من الـم�شاريع التي تهدف �إىل
حت�سي�س الـمتعاونني بالـمبادئ الأ�سا�سية
للتنمية الـم�ستدامة .و قد ان�صبت العديد
من احلمالت التح�سي�سية و التوا�صلية
ـمواطنة
على ال�سلوكيات الإيكولوجية ال ِ
و ال�سلوكيات اجليدة الواجب اعتمادها
(تقلي�ص ا�ستهالك الـماء و الكهرباء،
الوقود و الورق .)...

احلقوق الب�شرية ،االلتزام الـمجتمعي،
ال�سلوكيات الـمتبعة فـي الأ�سواق و احلكامة.
بينَّ التقرير النهائي جناعة ق�صوى �أف�ضل
مقارنة مع مقاوالت القطاع �أو اخلدمة
العمومية ذات احلجم الـمماثل ،و ذلك
حول رهانات الـموارد الب�شرية و االلتزام
الـمجتمعي.
و بالن�سبة لإ�شكاليات ال�سلوكيات الـمتبعة
فـي الأ�سواق ،ليدك تظهر فعالية جيدة
و تتالءم مع معدل القطاع فـيما يتعلق
باحلقوق الب�شرية ،البيئة و احلكامة.
كما �أكداالفتحا�ص على العديد من النقط
القوية و خا�صة  :الـمجهودات الـمبذولة
حلماية الـموارد الـمائية و جودة الـماء
ال�شروب ،نظام تدبري ال�صحة و ال�سالمة
فـي ال�شغل ،برنامج حماربة ال�سكن
غري الالئق و الإق�صاء ،احلق فـي حرية
اجلمعيات و فـي التفاو�ض اجلماعي ،تكوين
الـم�ستخدمني ،الـمجهودات للوقاية من
الر�شوة...
بف�ضل هذا التقييم ،متكنت ليدك من
حتديد نقطها القوية و حماور تقدمها.
هكذا ،تعتزم الـمقاولة تكثيف جهودها
و تنوي من الآن ف�صاعدا �إطالق مقاربات
هيكلية جديدة (عالمة الكنفدرالية العامة
لـمقاوالت الـمغرب �إيزو .)26 000

جعل ليدك مقاولة مثالية على
جميع الـم�ستويات
الـمثالية هي �إحدى القيم الأ�سا�سية
لـ"ليدك" .و حتر�ص الـمقاولة على �أن يكون
عملها غري ُمالم ،و هو ما تنتظره �أي�ضا
من جانب جميع متعاونيها .من �أجل تعزيز
الـمرجع الأخالقي للمقاولة ،اعتمد الـمجل�س
الإداري لـ"ليدك" فـي  2دجنرب 2010
ميثاقا للأخالقيات يحدد مبادئ و قواعد
حكامة الأخالقيات داخل الـمقاولة.
هناك م�س�ؤول عن الأخالقيات مكلف
باحلر�ص على احرتام هذا الـمرجع
الأخالقي على جميع م�ستويات الـمقاولة.
يقوم بكل �سرية ب�إخبار و توجيه الـمتعاونني
الذين يلتم�سون ر�أيه للإجابة عن م�س�ألة
تتعلق بالأخالقيات.

�أعمال حت�سي�سية كثرية
�أعمال خمتلفة للتوا�صل و التح�سي�س
بالتنمية الـم�ستدامة مت القيام بها لدى
العموم و خا�صة الفئات ال�شابة.
و خالل الفرتة ال�صيفية ل�سنة ،2010
قامت ليدك برعاية �شاطئ اللة مرمي
بالدار البي�ضاء لل�سنة الثامنة على التوايل,
التقــريرال�سن ــوي
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2,68

0,14

تقييم من ﭬيجيو ""Vigeo
بخ�صو�ص الـم�س�ؤولية
االجتماعية
فـي نهاية �سنة  ،2010قامت وكالة ﭬيجيو
 Vigeoالرائدة �أوربيا فـي التنقيط غري
الـمايل ب�إجراء افتحا�ص النجاعة الق�صوى
للم�س�ؤولية االجتماعية لدى ليدك من خالل
�ستة مو�ضوعات :البيئة ،الـموارد الب�شرية،

ليدك على خطى �أهداف �سويز البيئة فـي جمال التنمية
الـم�ستدامة

حددت �سويز البيئة (الفاعل الـم�ساهم فـي ليدك)  12هدفا للتنمية الـم�ستدامة الـمتعني
بلوغها �إىل غاية �سنة  ،2012و التي تتمركز حول  4حماور رئي�سية:
•> الـمحافظة على الـموارد و ت�شجيع االقت�صاد الدائري,
•> التجديد لال�ستجابة للتحديات البيئية,
•> جعل متعاونيها فاعلني فـي التنمية الـم�ستدامة,
•> بناء التنمية مع جمموع الأطراف الـمعنية.

عرب �إدماج هذه الأهداف فـي �سيا�ستها للتنمية الـم�ستدامة ،ليدك ت�ساهم فـي حتقيق
تعهدات الـمجموعة.

47

تكثيف برنامج اال�ستثمارات

�أن�شطة

2010

الآفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق
و الره ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

جميع مهن ليدك �سي�شملها برنامج ا�ستثماري متوا�صل �سنة  .2011الـم�شاريع الكربى
تواكب تو�سع الدار البي�ضاء الكربى و متدنها متا�شيا مع الرهانات الوطنية فـي جمال التنمية
الـم�ستدامة (حماية البيئة ،التحكم فـي الـموارد ،حماربة الفي�ضانات ،الولوج �إىل اخلدمات
فـي �إطار الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية) .و يتعني �أي�ضا على الـمهن �أن ت�أخذ بعني االعتبار
التغريات الـمناخية من حيث قيا�س الت�ساقطات الـمطرية و ارتفاع درجات احلرارة.

التقــريرال�سن ــوي
التقــريرال�سن ــوي
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الآفاق
و الرهانات

التطهري ال�سائل

تتوا�صل �أ�شغال التطهري ال�سائل مبركز
دار بوعزة و حتويل الـمياه العادمة للمنطقة
الغربية للدار البي�ضاء نحو حمطة العنق.
يتوقع �سنة � 2011إحداث  14كلم من
القنوات الـمجمعة و  4حمطات لل�ضخ (من
�أ�صل الـ  42كلم و الـ  10حمطات الـمتوقعة
فـي الـم�شروع ال�شمويل)،

التقــريرال�سن ــوي
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فـي الأخري ،فم�شروع القناة الغربية الكربى
الذي �سيمكن من تقلي�ص اخلطر على
الدار البي�ضاء فـي حالة فـي�ضان واد بو�سكورة،
هو مو�ضع نقا�شات مع ال�سلطات و الدولة
بخ�صو�ص طرق التمويل .يتم الآن �إجناز
درا�سة لإعادة النظر فـي الـمجال الرتابي
للم�شروع و لكي ي�شمل �أي�ضا ت�صريف الـمياه
الـمطرية للمنطقة الغربية للدار البي�ضاء.
و قد �أجنزت وكالة احلو�ض الـمائي لل�شاوية
و �أبي رقراق على اخل�صو�ص الدرا�سات
ال�ضرورية لتحويل جزء من الواد على طول
حوايل  2,8كلم.

الـماء ال�شروب

ليدك �ستوا�صل �سنة � 2011إجناز حمطة
للت�صفية مبديونة و التي تعادل طاقتها
اال�ستيعابية  40 000ن�سمة .و ت�ستعمل هذه
الـمحطة تكنولوجيا الأغ�شية ،و �ستمكن
من �إعادة ا�ستخدام الـمياه الـ ُم جَ
عالة
لال�ستعماالت غري الـمنزلية .و يبلغ اال�ستثمار
الإجمايل لهذه الـمحطة  141مليون درهم
بدون احت�ساب ال�ضرائب و من الـمتوقع �أن
ينتهي البناء و ي�شرع فـي ت�شغيل الـمحطة
�سنة .2012

فـي �إطار حماربة تلوث ال�ساحل بني
الدار البي�ضاء و الـمحمدية ,يتوقع �إن�شاء
قناة �ساحلية لاللتقاط و التحويل بني
الـمدينتني ،و التي �ستزيل بذلك قذف الـمياه
العادمة مبا�شرة فـي البحر� ،إ�ضافة �إىل
�أن الـم�شروع ي�ضم �أي�ضا حمطة للمعاجلة
الأولية و قناة بحرية.

فـي �إطار حماربة مياه ال�شرب غري
الـمفوترة� ،سي�ستمر �سنة  2011التق�سيم
الدوري للمناطق ،و تعديل م�ستويات
ال�ضغط و منظومات العد الكربى ،و ذلك
من �أجل بلوغ الهدف الـمتعاقد عليه حول
مردودية التوزيع.
وفق هذا الـمنظور ،قامت ليدك مبراجعة
مناهجها لتجديد الإي�صاالت و العدادات
ذات القطر الكبري .هكذا ،ففـي �سنة
� ،2011سيتم جتهيز الزبناء الـ 100
الكبار ب�أجهزة كهرومغناطي�سية لقيا�س
ال�صبيب بدال من العدادات الـميكانيكية
الكال�سيكية ،و ذلك من �أجل قيا�س �أكرث
دقة لال�ستهالكات.

الكهرباء

�سترتكز �أعمال حماربة التدفقات الـمائية
على الـمناطق الأولوية الـمحددة باتفاق
مع ال�سلطة الـمفو�ضة ،وفق خمطط العمل
راجع بعد الأحداث الطق�سية الـم�سجلة
الـ ُم َ
فـي نهاية �شهر نونرب .2010

با�ستثمار يناهز  128مليون درهم خارج
ال�ضرائب من �أ�صل  333مليون درهم
خارج ال�ضرائب الـمتوقعة (لل�سنة الـمالية
.)2011

�أهم الـم�شاريع اال�سرتاتيجية التي تتعلق
بتزويد الـماء ال�شروب للمناطق اجلديدة
الـمفتوحة للتعمري فـي الدار البي�ضاء الكربى:
مدينة الرحمة و دار بوعزة فـي الغرب،
الـمدينة اخل�ضراء لبو�سكورة و لهراويني
فـي اجلنوب ،الـمدينة اجلديدة لزناتة
و الـمن�صورية فـي ال�شرق.
النمو ال�سريع للحاجيات من الـماء يتطلب
تقوية البنيات التحتية للتوزيع و التخزين
من �أجل �ضمان ا�ستمرارية اخلدمة.
الأ�شغال الـمتوقعة:
•> و�ضع قناة قطرها  800ميلمرت لتقوية
تزويد الـمرتفع ( 110الدرا�سات فـي
طور الإجناز) و قناة قطرها 400
ميلمرت للمرتفع  140غربا (الدرا�سات
منجزة)،
•> و �ضع قنوات قطرها  500ميلمرت �إىل
 800ميلمرت لإمداد احلاجيات اجلديدة
للمرتفع  240للمدينة اخل�ضراء
بو�سكورة و لهراويني (الدرا�سات منجزة
و الأ�شغال مربجمة ل�سنة ،)2011
•> بناء خزانات جديدة للماء ال�شروب
لـمنطقتي دار بوعزة و احلي احل�سني
(بالن�سبة لهذين اخلزانني ,فقد مت

تعليق �أ�شغالهما ب�سبب عراقيل الوعاء
العقاري) ،بني مغيث ،تيط مليل
و مر�شي�ش (الدرا�سات منجزة)،
•> �إجناز حمطة جديدة لل�ضخ فـي
بو�سكورة الـمرتفع ( 140انطالق
الأ�شغال �سنة .)2011

تهدف الـم�شاريع الكربى فـي جمال الكهرباء
�إىل ت�أمني التوزيع ،حت�سني الـمردودية
و تقوية الـمن�ش�آت لتزويد مناطق جديدة.
�أظهرت رداءة �أحوال الطق�س اال�ستثنائية
الأخرية �ضرورة و ا�ستعجال �إجناز �أ�شغال
حلماية مراكز التوزيع الـمتواجدة حتت
الأر�ض .و �سيتم القيام بهذه الأ�شغال فـي
�إطار خمطط عمل متعدد ال�سنوات
و يتمحور حول الـمناطق الـمعر�ضة للخطر.

فـي �سنة � ،2011سيم �إعطاء انطالقة �أ�شغال
و�ضع رابطني حتت الأر�ض جهد 60
كيلوفولط ،ما بني مركزي التحويل الكهربائي
�أوالد حدو و �أبي دو ليبي ،و كذا بني مركز
التحويل �أوالد حدو و مدخل �أوالد �سعيد.
و �ستمتد هذه الأ�شغال �إىل �سنة .2012
�سيتم �إعادة ت�أهيل و تقوية مراكز التحويل
الكهربائي �أبي دو ليبي ،كامريان و العيون،
و ذلك لتح�سني ظروف التزويد فـي مناطق
الإمداد التابعة لها .و موازاة مع ذلك،
�سيتوا�صل برنامج تركيب بطاريات الـمكثفات
التي ت�صد الطاقة التفاعلية فـي مراكز
التحويل  60كيلوفولط و  225كيلوفولط.
فـي �سنة � ،2011ستنتهي �أ�شغال حتديث
الـمكتب الـمركزي للقيادة الذي يقوم
بالت�سيري عن بعد لـمراكز التحويل و جزء من
مراكز التوزيع العمومي.
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الآفاق
و الرهانات
الإنارة العمومية

�أورا�ش �أخرى

و فـيما يخ�ص م�شروع �إعادة ت�أهيل الـمدينة
القدمية الذي �أعطى جاللة الـملك
انطالقته فـي �شتنرب  ،2010ليدك �ستواكب
الوكالة احل�ضرية للدار البي�ضاء (�صاحبة
الـم�شروع) فـي عملية ت�أهيل ال�شبكات
(الـماء ،الكهرباء ،التطهري ال�سائل و الإنارة
العمومية) عرب �إجناز الدرا�سات ،تتبع
الأ�شغال ،اختبارات الـمراقبة و ا�ستالم
الـمن�ش�آت.

و جتري نقا�شات من �أجل �إيجاد �أف�ضل
�صيغة من �أجل �أن تواكب ليدك الـمدينة
فـي تدبري الإنارة العمومية فـي الـمنتزهات
و احلدائق الـمتواجدة حاليا خارج جمال
التدبري الـمفو�ض.

التقــريرال�سن ــوي

مراجعة التوقعات

بالن�سبة للطراموي� ،ستنهي ليدك �سنة
� 2011أ�شغال التحويل ال�ضرورية لل�شبكات
مع �إدماج تعديالت الـم�سار الأول للم�شروع
الـمتو�صل بها من �شركة "نقل الدار
البي�ضاء".
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و هذه الربامج اال�ستثمارية �ست�أخذ بعني
االعتبار الـمخطط الـمديري اجلديد للتهيئة
احل�ضرية الذي تزودت به الدار البي�ضاء
�سنة .2009
�ستنتهي فـي متم  2011الدرا�سات
التي انطلقت فـي يوليوز  2010لتحيني
الـمخططات الـمديرية للماء ال�شروب
و التطهري ال�سائل .موازاة مع ذلك� ،سيتم
ا�ستكمال الـمخطط الـمديري للتزويد
بكهرباء اجلهد الـمتو�سط الذي و�ضعت
لـم�ساته الأخرية �سنة  ،2010مبخطط
مديري ل�شبكة اجلهد الـمنخف�ض �سينطلق
�سنة .2011

خدمات للزبناء

ليدك �ستوا�صل تقوية و جتديد �شبكة
الإنارة العمومية (جتديد الـم�صابيح،
التدبري عن بعد للنقط ال�ضوئية ،تغيري
الأعمدة التي �أ�صيبت بحادث �أو الـمعر�ضة
لل�سقوط) مع حتقيق الـمزيد من االقت�صاد
للطاقة.
الهدف هو حت�سني اجلودة و الفاعلية فـي
اخلدمة من خالل تطوير كفاءات الفرق.
و موازاة مع ذلك� ،سيقوي اعتماد تنظيم
غري ممركز تعزيز القرب و فعالية
التدخالت.

ليدك تواكب الـمدينة فـي �إطار م�شاريع
هيكلية تتعلق مبهنها الأربع.

لـمواجهة تطورات ال�سياق� ,ستقوم ليدك
بدمج احلاجيات الـمنبثقة عنها عرب
حتيني خمططاتها الـمديرية و براجمها
اال�ستثمارية.

بحلول عام  ،2015و بنف�س الـمجال الرتابي
للتدبري الـمفو�ض� ،سريتفع عدد عقود
اال�شرتاك بحوايل  300 000وحدة .و فـي
الوقت نف�سه� ،ستزداد حدة تغريات الـميوالت
الـمالحظة فـي طرق الت�سديد و قراءات
العدادات و قطع التزويد و الأن�شطة الأخرى
الـمتعلقة مبجال الزبناء .و �ستتطلب هذه
التغريات تطوير عر�ض خدمات جديدة بناء
على طلب من الزبناء .الرهان الأ�سا�سي
لـ"ليدك" خالل ال�سنوات اخلم�س الـمقبلة،
هو ا�ستباق هذه التطورات و �إدماجها فـي
منظومتها و �إعداد الكفاءات الـمالئمة لكل
واحدة من الـمهن.
�سي�صبح زبنا�ؤنا �أكرث ف�أكرث تطلُّبا
ب�سطة
و �سريغبون فـي �إجراءات و م�ساعي ُم َّ
و كذا خدمة تفاعلية و جودة �أف�ضل �أثناء
التدخالت .و ميكن اليوم للتكنولوجيات
الـمتاحة �أن ت�ستجيب لهذه الـمتطلبات.
مثال :اخلدمات االلكرتونية اجلديدة.
�إن تعميم ا�ستعمال الهواتف الـمحمولة
و االت�صاالت الال�سلكية ميكن من تطوير
خدمات �إلكرتونية جديدة .و �سيتم على
�سبيل الـمثال �إعالم الزبون بفاتورته عرب
ر�سالة �إلكرتونية ق�صرية ميكن الإطالع
مت�صل
عليها و ت�سديدها عرب هاتف حممول ِ
بالأنرتنت ،و تر�سل للزبون بطلب منه و يتم
تخزينها مبوقع ليدك على الأنرتنت.

الأخذ بعني االعتبار لتطورات ال�سياق
تغري مناخي له ت�أثري على اخلدمة

متيزت �سنة  2010بت�ساقطات مطرية مهمة جدا و ا�ستثنائية مبدينة الدار البي�ضاء .بالن�سبة
لـمو�سم �أمطار  ،2010-2009فقد بلغت تراكمات الأمطار  646ميلمرت� ،أي �أكرث من ِ�ضعف
معدل الـموا�سم الـمطرية الع�شرة ال�سابقة.
�شهدت �سنة  2010وقوع خم�سة �أحداث مطرية ا�ستثنائية (تتجاوز فرتة تتكررها � 10سنوات)،
�ضمنها الأمطار من � 29إىل  30نونرب  2010التي �شكلت رقما قيا�سيا للت�ساقطات الـم�سجلة
من طرف مديرية الأر�صاد اجلوية الوطنية.
كما متيزت �سنة  2010ب�شهر غ�شت الذي كان �شديد احلرارة مع درجات �أق�صى بلغت �أكرث
من  40درجة .و خا�صة �أن �أق�صى درجات ارتفاع احلرارة �سجلت ما بني  9و  12غ�شت و من
� 25إىل  26من ال�شهر ذاته ،و التي ترتبت عنها �أرقام قيا�سية فـي ا�ستهالك الـماء ال�شروب.

كان جلميع هذه الأحداث الطق�سية ت�أثري على ا�ستغالل �شبكات الـماء ،الكهرباء و التطهري
ال�سائل� ،إال �أنها ت�شكل �أي�ضا معايري مهمة يجب �أخذها بعني االعتبار عند �إعداد الـمخططات
الـمديرية.

تعمري �سريع يفوق التوقعات

الـمخطط الـمديري كان يتوقع فـي فرتة  2009 - 2005ارتفاعا فـي الـم�ساحات احل�ضرية
بحوايل  200هكتارا فـي ال�سنة .فـي الواقع ،هذا االرتفاع كان �أ�سرع بكثري مم كان متوقعا،
و بلغ معدل  300هكتارا فـي ال�سنة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،متت مالحظة فوارق جغرافية للتعمري مهمة جدا :زيادة قوية كانت
متوقعة فـي اجلهة ال�شرقية للدار البي�ضاء� ،إال �أنها حتققت فـي اجلهة الغربية.
و هذه الفوارق مقارنة مع توقعات التعمري فـي الـمخطط الـمديري ل�سنة  ،2006لها �أثر على
تغيري مهم فـي �أولويات اال�ستثمار و �سرعة اال�ستثمارات التي يجب �إجنازها و خا�صة فـي جمال
التطهري ال�سائل.
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الأحداث الكربى
الأحجام الـموزعة تنمو بـ %1,4
فـي الكهرباء و  %4,1فـي الـماء

�أن�شطة

2010

التقـ ــري ـ ـ ـ ــر
الـمالـ ـ ـ ــي

عرفت مبيعات اجلهد الـمتو�سط ارتفاعا
ب�شكل م�ستقر خالل ال�سنة الـمالية ،م�سجلة
منوا بـ  %0,7 +مقارنة مع �سنة .2009
دينامية القطاعات الثالثية و الغذائية،
عو�ضت �صعوبات قطاع الن�سيج الذي عرف
مع ذلك انتعا�شة ملمو�سة فـي الربع الأخري
من ال�سنة.
مبيعات اجلهد الـمنخف�ض ارتفعت بـ %2 +
�سنة  ،2010و هي بطيئة مقارنة مع االجتاه

الـم�سجل �سابقا .فـي ظل ارتفاع عدد الزبناء
اخلوا�ص بـ  %2,5مقارنة مع �سنة ،2009
ميكن لبطء الأحجام �أن يف�سر جزئيا
بالتدابري التي اتخذتها احلكومة لت�شجيع
الأ�سر على اقت�صادات فـي الطاقة.
مبيعات الـماء التي ارتفعت بن�سبة %4,1 +
مقارنة مع �سنة  ،2009هي نتيجة لال�ستهالك

الـمنزيل بفعل ارتفاع عدد الزبناء اخلوا�ص
بـ  %4و درجات احلرارة الـمرتفعة خالل
الفرتة ال�صيفية.

�أ�سعار البيع الـمتو�سطة
م�ستقرة �إجماال

مل تتغري التعريفات خالل ال�سنة الـمالية،
و �آخر مراجعة تعريفية متت فـي  15نونرب
.2009
تطور الأ�سعار الـمتو�سطة لبيع الكهرباء
و الـماء على التوايل بـ  %0,5 +و %0,4 -
هو ناجت بالأ�سا�س عن تغري �شكل بنية
اال�ستهالك الإجمايل ما بني فئات الزبناء
(ال�صناعيون ،العموم ،الإدارات) و ح�سب
�أ�شطر اال�ستهالك.

التقــريرال�سن ــوي
التقــريرال�سن ــوي
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حت�سن ملحوظ
لـمردودية الـماء

بـ %74,6

املردودية الـمحا�سبية ل�شبكة الـماء ال�شروب
و التي تقي�س العالقة بني �أحجام الـماء
الـموزعة �أو الـم�ستعملة لال�ستهالك الذاتي
للمفو�ض له و الأحجام الـم�شرتاة ،تتحدد
فـي  %74,6بنمو بلغ  2,4نقطة مقارنة مع
�سنة  .2009ا�ستفادت الـمردودية كثريا من
خمطط العمل للمياه غري الـمفوترة الذي
انطلق �سنة ( 2009خا�صة �أعمال التق�سيم
الدوري للمناطق ،تعديل ال�ضغط ،عمليات
جتديد عدادات حمددة.)...،

رقم معامالت الأ�شغال
الـم�ستحقة لل�سداد بلغ
 309مليون درهم

رقم الـمعامالت عن الأ�شغال الـم�ستحقة
لل�سداد الـم�سجل عند �سري الأ�شغال ،ارتفع
بـ  150مليون درهم خالل ال�سنة الـمالية.
و ي�ستفيد من �أ�شغال حتويل الـمن�ش�آت
الـمنجزة فـي �إطار م�شروع طراموي
الدار البي�ضاء.

ليدك ُت ِ
�صدر �سندات اقرتا�ض
بقيمة  1200مليون درهم لـمدة
� 15سنة

لدعم �سيا�سة ا�ستثماراتها ب�شكل خا�ص،
و �إعادة متويل دينها البنكي� ،أ�صدرت ليدك
فـي يوليوز � 2010سندات اقرتا�ض بقيمة
 1200مليون درهم ت�ستعقر على مدى
� 15سنة بن�سبة قدرها ( %5,62تت�ضمن
عالوة لـمخاطر  .)150 bpsو قد مت
اكتتاب هذا االقرتا�ض حوايل  4مرات.
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التقري ــر
الـمـال ـ ــي

النتائج الـمالية
فائ�ض �إجمايل اال�ستغالل
ي�ستقر فـي  782مليون درهم
بالن�سبة ل�سنة 2009

بعد �إعادة معاجلة عنا�صر دقيقة كان لها
�أثر �إيجابي على ال�سنة الـمالية 2009
(الت�سجيل فـي رقم الـمعامالت للبقية
القابلة للر�صد الـمرتبطة ب�سنة ،2008
تقدير الطاقة فـي العدادات �سنة ،)2009
برز الفائ�ض الإجمايل لال�ستغالل بتزايد بـ
.%11,4
حت�سن بن�سبة  %8,9الهام�ش الإجمايل
الـمكون من هام�ش التوزيع (رقم
الـمعامالت على مبيعات الـمواد ناق�ص
الـم�شرتيات لدى الـمنتجني) و من هام�ش
باقي الأن�شطة (الأ�شغال الـم�ستحقة لل�سداد،
كراء و �صيانة العدادات� ،أتعاب عن الأ�شغال
الـمنجزة حل�ساب �صندوق الأ�شغال).
تزايدت بـ  %7,1حتمالت اال�ستغالل خارج
الـم�ستعقرات ،و ذلك بفعل زيادة حتمالت
الـم�ستخدمني و التكاليف العملياتية.

نتيجة اال�ستغالل تتحدد فـي
 434مليون درهم  ،برتاجع
بلغ  41 -مليون درهم مقارنة
مع �سنة .2009

م�ؤونات الديون الـم�شكوك فـي حت�صيلها
ترتفع بـ  27مليون درهم بفعل الت�أثري
الـمزدوج لـمراجعة الطريقة �سنة 2009
و تغري الـم�ستحقات الـمت�أخرة ح�سب
�أقدميتها .الـم�ستعقرات ارتفعت بـ  9مليون
درهم ب�شكل يعك�س تزايد الإجنازات.

ق ــرارات الـجـمـعـيـ ـ ــة
العـ ــامــة ال ـع ــاديـ ــة
النتيجة الـمالية م�ستقرة
فـي  30 -مليون درهم

تزايد كلفة الدين ال�صافـي مت موازنته
بارتفاع تفعيل التكاليف الـمالية و عرب عدم
تكرار تكاليف �إعادة هيكلة ر�أ�سمال فرع
"ليدك للخدمات".
النتيجة غري اجلارية تتحدد فـي  2 -مليون
درهم مقابل  152 -مليون درهم �سنة
.2009
�سنة  ،2009ت�أثرت النتيجة غري اجلارية
باحت�ساب التقومي ال�ضريبي لـ  121مليون
درهم و تغيري منط احل�سبة على رقم
معامالت الأ�شغال الـم�ستحقة ال�سداد
لـ  35مليون درهم .و بعد معاجلتها بهذه
العنا�صر ،بلغت  4 +مليون درهم.
�سنة  ،2010النتيجة غري اجلارية ال�سلبية
بـ  2مليون درهم ،ت�شكلت �أ�سا�سا من
الت�سديدات عن اخل�سائر و خروج الـمعدات
الـمتال�شية..

النتيجة ال�صافية تتحدد فـي
 256مليون درهم ،بتح�سن بلغ
 %16مقارنة مع �سنة .2009

القرار الأول

�إن اجلمعية العامة العادية بعد �سماع تقرير جمل�س الإدارة حول تدبريه طيلة ال�سنة الـمالية  ،2010و تقرير
الـمنتدبني للح�سابات حول تنفيذ مهام مراقبة و فح�ص ح�سابات ال�سنة الـمالية الـمنتهية فـي  31دجنرب
 ،2010و بعد تفح�ص القوائم الـمالية �إىل غاية  31دجنرب  2010ت�صادق على هذه التقارير و على احل�صيلة
و على ح�سابات ال�سنة الـمالية  2010كما هي مقدمة و التي يتبني منها ربح �صاف مبلغه 256 308 879 ,76
درهم ،و كذا على جميع العمليات و التدابري الـمرتجمة باحل�سابات الـمعنية �أو الـملخ�صة فـي التقارير �سالفة
الذكر.

القرار الثاين  :الـم�صادقة �إذا اقت�ضى الأمر ذلك ،على التقرير اخلا�ص للمنتدبني
للح�سابات حول االتفاقيات الـمن�صو�ص عليها فـي الـمادة  56و ما يليها من القانون
رقم  17/95الـمتعلق ب�شركات الـم�ساهمة .

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

القرار الثالث :ر�صد النتيجة

�إن اجلمعية العامة العادية ،باقرتاح من جمل�س الإدارة ،تقرر ر�صد النتيجة ال�صافية لل�سنة الـمالية 2010

كما يلي:
+ 256 308 879 ,76
•> �أي ربح �صاف لل�سنة الـمالية  2010مببلغ
- 9 517 803 ,79
•>  %5لالحتياطي القانوين (ب�سقف حمدد فـي  %10من ر�أ�س الـمال االجتماعي)
+ 246 791 075 ,97
•> الر�صيد
+ 291 161 728 ,33
•> الـمرحل من جديد
+ 537 952 804 ,30
•> ربح قابل للتوزيع
- 180 000 000 ,00
•> للتوزيع على �سبيل الربيحات (�أي  22,5درهم لل�سهم الواحد)
+ 357 952 804 ,30
•> ر�صيد مرحل من جديد �أي
�إن اجلمعية العامة العادية ال�سنوية ،تقرر �أداء الربيحات ابتداء من  24يونيو .2011

درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم

القرار الرابع � :إبراء للـمت�صرفني �إذا اقت�ضى الأمر

تعطي اجلمعية العامة العادية لـمجل�س الإدارة �إبراء تاما و نهائيا و بدون حتفظ عن تدبريه لل�سنة الـمالية
.2010

القرار اخلام�س� :إبراء �إذا اقت�ضى الأمر للـمنتدبني للح�سابات

تعطي اجلمعية العامة العادية �إبراء لـمكتب م�سناوي ،مازار و كريار الـممثل بال�سيد عبدو ديوب ،و لـمكتب
�إيرن�ست �آند يونغ الـممثل بال�سيد ب�شري التازي ،عن مهامهما كمنتدبني للح�سابات بر�سم ال�سنة الـمالية
.2010

القرار ال�ساد�س � :سلطات للإجراءات القانونية

التقــريرال�سن ــوي
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تعطي اجلمعية العامة العادية جميع ال�سلطات لل�سيدة لور جريودي ،من جن�سية فرن�سية ،مزدادة
فـي � 01أبريل  1972فـي باري�س ،ال�ساكنة فـي الدار البي�ضاء رقم  26مكرر زنقة القزويني ،و احلاملة لبطاقة
الإقامة رقم  ،BE53765Fو لكل �شخ�ص �سيحل حملها ق�صد القيام بجميع �إجراءات الت�سجيل و الإيداع
و الن�شر و غريها الـمن�صو�ص عليه قانونيا ،كلما دعت احلاجة �إىل ذلك.
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التقري ــر
الـمـال ـ ــي

التقرير العام لـمنتدبي احل�سابات
(ال�سنة الـمالية من فاحت يناير �إىل  31دجنرب )2010

(ال�سنة الـمالية من فاحت يناير �إىل  31دجنرب )2010

تطبيقا للقانون  20 -05الـ ُمغـيرِّ و الـ ُمـت ِّمم للقانون  17-95الـمرتبطني
بال�شركات الـم�ساهمة ،نحيطكم علـما باالتفاقيات الـمعنية بهذا القانون

طبقا للمهمة الـموكولة �إلينا من طرف
جمعيتكم العامة ،قمنا بافتحا�ص القوائم
التوليفية 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

الأخالقيات و �أن يكون افتحا�صنا خمططا
و منفذا بكيفية تتيح احل�صول على اطمئنان
معقول ب�أن القوائم التوليفية 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
التوليفية .يتوقف اختيار الإجراءات على
فتح�ص ،مثلما تقييم الـمخاطر
قرار الـ ُم ِ
و القوائم التوليفية يت�ضمنان اختالالت ذات
معنى .ب�إجراء هذه التقييمات للمخاطر،
فتح�ص بعني االعتبار الـمراقبة
ي�أخذ الـ ُم ِ
الداخلية الـمعمول بها فـي اجلهاز الـمرتبط
بو�ضع و تقدمي القوائم التوليفية 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 ،مثلما تقييم
العر�ض العام للقوائم التوليفية.
نعتقد ب�أن العنا�صر الدالة التي مت جمعها
هي كافية و منا�سبة لإعطاء الأ�سا�س لر�أينا.

.2010

وهذه القوائم التوليفية التي تظهر مبلغا
من الر�ساميل الذاتية و الـمماثلة ،قدره
 1 .417.952.804,30درهم� ،ضمنه ربح
�صاف قيمته  256.308.879,76درهم.

م�س�ؤولية الإدارة
الإدارة م�س�ؤولة عن الإعداد و العر�ض
ال�صريح لهذه القوائم التوليفية ،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 توليفية ال تت�ضمن
اختالالت ذات معنى� ،إ�ضافة �إىل حتديد
توقعات حما�سبية معقولة ح�سب الظروف.

م�س�ؤولية الـ ُمفتحِ �ص

ر�أي حول القوائم التوليفية

تكمن م�س�ؤوليتنا فـي التعبري عن ر�أينا
حول هذه القوائم التوليفية على �أ�سا�س
افتحا�صنا .لقد قمنا بافتحا�صنا طبقا
لـمعايري الـمهنة فـي الـمغرب ،بحيث
ت�ستلزم منا هذه الـمعايري االلتزام بقواعد

ن�شهد ب�أن القوائم التوليفية الـم�شار �إليها
فـي الفقرة الأوىل �أعاله هي م�ضبوطة
و حقيقية ،و تعطي فـي جميع جوانبها
الدالة �صورة وفية عن نتيجة عمليات ال�سنة
الـمالية الـمنتهية و كذا عن الو�ضعية الـمالية

و الذمة الـمالية ل�شركة ليدك �إىل غاية
 31دجنرب  2010طبقا لنظام مراجع
احل�سبة الـمعتمدة فـي الـمغرب.
و بدون ت�شكيك فـي اخلال�صة الـمعرب عنها
�أعاله ،نثري انتباهكم �إىل �أنه على �إثر تنقيل
تدبري نظام تقاعد م�ستخدمي التدبري
الـمفو�ض لل�صندوق الـم�شرتك للتقاعد
(� )CCRإىل النظام اجلماعي لـمنح رواتب
التقاعد ( ،)RCARليدك وجدت نف�سها
فـي  31دجنرب  ،2010مدينة مببلغ �صاف
لـ  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 للم�ساهمة فـي ت�صفية هذه
الو�ضعية ،و ذلك طبقا لقرارات اللجان
التقنية للتتبع بتاريخ  17دجنرب 2003
و  24دجنرب .2004

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 للم�ساهمني مع القوائم التوليفية
لل�شركة.

الدر البي�ضاء فـي � 22أبريل 2011

�إيرن�ست �آند ياونغ
ب�شري التازي
(�شريك)
التقــريرال�سن ــوي

التقرير اخلا�ص لـمنتدبي احل�سابات
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الـمنتدبان للح�سابات

مازار م�سناوي
عبدو ديوب
(�شريك)

 .1اتفاقيات مربمة خالل ال�سنة
الـمالية
ال �شيء

 .2اتفاقيات مربمة خالل
ال�سنوات الـمالية ال�سابقة و التي
ال يزال مفعولها �ساريا خالل
هذه ال�سنة

 2.1اتفاقية التن�سيق و اال�ست�شارة الـمالية بني
ليدك من جهة ،و �صندوق الإيداع و التدبري
كابيتال ،البنك الـمغربي للتجارة اخلارجية
و البنك الـمغربي للتجارة اخلارجية كابيتال
لال�ست�شارة ،من جهة �أخرى.

•> الـمت�صرف الـمعني
فيبار القاب�ضة ممثلة بال�سيد ر�شيد لعزيري
•> ال�صنف ،الغاية و الـمقت�ضيات
عرب هذه االتفاقية لال�ست�شارة الـمالية بهدف رفع
الأموال من طرف ليدك ،الـموقعة فـي  14ماي
 ،2009فوتر �صندوق الإيداع و التدبري كابيتال
و البنك الـمغربي للتجارة اخلارجية كابيتال
لال�ست�شارة ،مبلغ � 7.800ألف درهم على ليدك
مقابل اخلدمات الـمنجزة �سنة  2010من
طرف البنكني اال�ست�شاريني.

 2.2اتفاقيات الو�ضع رهن الإ�شارة
للموارد الب�شرية مع �سويز البيئة
و  GDF SUEZخلدمات الطاقة

•> الـمت�صرفون الـمعنيون
• �سويز البيئة Suez Environnement
ممثلة بال�سيد دومينيك ماجنان دوان�س.
•  GDF SUEZخلدمات الطاقة ممثلة
بال�سيد فـيليب رويف
•> ال�صنف ،الغاية و الـمقت�ضيات
• وقعت ليدك فـي  17دجنرب  2008على
اتفاقيتني للو�ضع رهن الإ�شارة للموارد الب�شرية،
واحدة مع �سويز البيئة ،و الأخرى مع SUEZ
 GDFخلدمات الطاقة .و الغاية من هاتني
االتفاقيتني ،حتديد ال�شروط العامة التي
مبوجبها تقبل هذه ال�شركات �أو �أحد فروعها،
و�ضع متعاونني مغرتبني رهن �إ�شارة ليدك ،بطلب
من هذه الأخرية.
• االتفاقية الـمربمة مع �سويز البيئة �أدت �إىل
احت�ساب ليدك لتحمل مبلغه � 17.591ألف
درهم بر�سم ال�سنة الـمالية .2010
• االتفاقية الـمربمة مع  GDF SUEZخلدمات
الطاقة �أدت �إىل احت�ساب ليدك لتحمل مبلغه
� 1.602ألف درهم بر�سم ال�سنة الـمالية .2010

 2.3عقد احلكامة و الـم�ساعدة التقنية
و العملياتية مع �سويز البيئة

•> الـمت�صرف الـمعني
�سويز البيئة  Suez Environnementممثلة
بال�سيد دومينيك ماجنان دوان�س.
•> ال�صنف ،الغاية و الـمقت�ضيات
هذه االتفاقية الـموقعة بني ليدك و �سويز البيئة
فـي  17دجنرب � ،2008أدت �إىل احت�ساب ليدك
لتحمل مبلغه � 9.255ألف درهم بر�سم ال�سنة
الـمالية .2010

 2.4الـملحق رقم  2باتفاقية ت�أدية خدمات
بني ليدك و فـيبار القاب�ضة

•> الـمت�صرف الـمعني
فيبار القاب�ضة ممثلة بال�سيد ر�شيد لعزيري.
•> ال�صنف ،الغاية و الـمقت�ضيات
هذه االتفاقية الـموقعة بني ليدك و فـيبار
القاب�ضة فـي � 16شتنرب � ،2008أدت �إىل
احت�ساب ليدك لتحمل مبلغه � 1.122ألف درهم
بر�سم ال�سنة الـمالية .2010

 2.5الـملحق رقم  2باتفاقية ت�أدية خدمات
بني ليدك و الـملكية الوطنية للت�أمني

•> الـمت�صرف الـمعني
امللكية الوطنية للت�أمني ممثلة بال�سيد زهري
بن�سعيد..
•> ال�صنف ،الغاية و الـمقت�ضيات
هذه االتفاقية الـموقعة بني ليدك و الـملكية
الوطنية للت�أمني فـي � 16شتنرب � ،2008أدت �إىل
احت�ساب ليدك لتحمل مبلغه � 1.122ألف درهم
بر�سم ال�سنة الـمالية .2010

 2.6اتفاقية كراء الـملكية الـم�سماة
" "Villa Altagracia Hovelمن طرف
�شركة "�إيليو" لفائدة �شركة ليدك.

" "Villa Altagracia Hovelالواقعة فـي
 163حمج احل�سن الأول الدار البي�ضاء ،لفرتة
موقوفة فـي �أربع �سنوات قابلة �ضمنيا لتجديد
الإيجار من �سنة �إىل �أخرى مبعدل �إيجار �سنوي
قيمته � 6.900ألف درهم �سنة .2010

 2.7اتفاقية ت�أدية خدمات فـي الـمعلوميات
و االت�صاالت الال�سلكية مع �سيطا البي�ضاء.
•> الـمت�صرف الـمعني

�سويز البيئة Environnement Suez

ممثلة بال�سيد دومينيك ماجنان دوان�س.
•> ال�صنف ،الغاية و الـمقت�ضيات
بوا�سطة هذه االتفاقية الـموقعة فـي  2يناير
 ،2006ت�ؤدي مديرية �أنظمة الـمعلومات
بـ"ليدك" ل�شركة �سيطا البي�ضاء ،خدمات فـي
الـمعلوميات و االت�صاالت الال�سلكية ب�صفة
منتظمة .ليدك فوترت � 108ألف درهم عن
ال�سنة الـمالية .2010

 2.8اتفاقية من �أجل �صيانة الـمعدات ،بني
مركز �صيانة الآليات اخلا�صة (ليدك) و �سيطا
البي�ضاء
•> الـمت�صرف الـمعني

�سويز البيئة Suez Environnement

ممثلة بال�سيد دومينيك ماجنان دوان�س.
•> ال�صنف ،الغاية و الـمقت�ضيات
• هذه االتفاقية الـمربمة فـي فاحت مار�س ،2005
تهدف �إىل حتديد ال�شروط التقنية و الـمالية
لل�صيانة و �إ�صالح �أو الإعداد فـي الـموقع �أو فـي
الور�شة للمعدات الـمتحركة لـ"�سيطا البي�ضاء".
كما توقعت هذه االتفاقية و�ضع �سيطا البي�ضاء
م�ستخدميها رهن �إ�شارة ليدك.
• و نظرا لعدم ت�أدية �أية خدمات ،لـم ترتتب عن
هذه االتفاقية �أية فوترة �أو م�ؤونة �سنة .2010

•> الـمت�صرف الـمعني
 GDF SUEZخلدمات الطاقة ممثلة بال�سيد
فـيليب رويف
•> الـمت�صرف الـمعني
•> ال�صنف ،الغاية و الـمقت�ضيات
�سويز البيئة  Suez Environnementممثلة
فـي �إطار اتفاقية موقعة بني ليدك و �شركة
بال�سيد دومينيك ماجنان دوان�س.
"�إيليو" التي �أ�صبحت "�سويز خلدمات الطاقة"
•> ال�صنف ،الغاية و الـمقت�ضيات
�إحدى �شركات جمموعة �سويز و �أحد م�ساهمي
عرب هذه االتفاقية الـموقعة فـي  31دجنرب
ليدك ،اكرتت هذه الأخرية من �شركة "�إيليو"
 ،2002فوترت ليدك � 223ألف درهم عن
مبوجب اتفاقية موقعة بني ال�شركتني فـي 30
ال�سنة الـمالية .2010
�أكتوبر  ،2001جمموع ملكية
الدر البي�ضاء فـي � 22أبريل 2011

 2.9اتفاقية ت�أدية خدمات فـي الـمعلوميات
و االت�صاالت الال�سلكية مع �سيور

�إيرن�ست �آند ياونغ
ب�شري التازي
(�شريك)

الـمنتدبان للح�سابات

مازار م�سناوي
عبدو ديوب
(�شريك)
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2010 ÈæLO 31 ájÉZ ≈dEG á«YÉªàL’G äÉHÉ°ùëdG

äÉHƒΠ£ªdG

á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG
»`aÉ°üdG ≠ΠÑª`dG

6 206 965 506,52

6 206 965 506,52

5 967 921 006,65
-4 166 130 983,60
3 987 051 614,73
-1 310 447 241,28
2 304 252 148,48
-757 216 287,27
181 535 248,81
1 142 967 389,00
-1 142 967 389,00
800 000 000,00

6 283 298 190,19
-4 508 980 167,38
4 463 672 252,98
-1 565 650 100,98
2 723 856 343,11
-954 007 427,56
178 504 668,84
1 142 967 389,00
-1 142 967 389,00
800 000 000,00

-

800 000 000,00
59 455 287,33

-

225 650 459,71

-

220 538 177,50
1 305 643 924,54
-

-

733 482 703,47

-

449 075 647,26
303 293 169,55
-

-

8 246 092 134,53

2 578 439 041,44
1 662 191 358,24
140 760 976,77
60 469 490,74
10 304 685,71
491 793 826,32

1 448 691,61
134 829 860,77
63 794 499,82
17 197 893,61
15,13

1 070 443,52
135 824 455,66
76 023 804,48
16 367 511,05
152 249,29

3 181 403 886,9

2 594 958 801,78

-

äGOƒLƒªdG

(…) á°VƒØªdG á£Π°ùdG ¥ƒ≤M .I

∫É¨°TC’G ¥hóæ°U πjƒªJ
∫É¨°TC’G ¥hóæ°U πjƒªJ OÉªîà°SG
¬d ¢VƒØªdG πjƒªJ
¬d ¢VƒØªdG πjƒªJ OÉªîà°SG
QÉ«ZC’G πjƒªJ
QÉ«ZC’G πjƒªJ OÉªîà°SG
óYÉ≤àdG ¥hóæ°U
óYÉ≤àdG ÖJGhQ íæªd »YÉªédG ΩÉ¶ædG /á°VƒØªdG á£Π°ùdG ¿ƒjO
óYÉ≤àdG ÖJGhQ íæªd »YÉªédG ΩÉ¶ædG
(CG)á«JGòdG ∫GƒeC’G ¢SDhhQ <•
»YÉªàL’G ∫ÉªdG ¢SCGQ
´ƒaóe ô«Z Öààμe ∫Éª°SCGQ ¬æª°V
800 000 000,00
´ƒaóe Öààμe ∫Éª°SCGQ
70 482 196,21	á«fƒfÉb äÉ«WÉ«àMG
-	iôNCG äÉ«WÉ«àMG
291 161 728,33
ójóL øe πsMôoªdG
-	ó°UôΠd áΠHÉb á«`aÉ°U áé«àf
256 308 879,76	á«dÉªdG áæ°ù∏d á«`aÉ°U áé«àf
1 417 952 804,30
(CG) á«JGòdG ∫GƒeC’G ¢ShDhQ ´ƒªée
(Ü) áΠKÉªªdG á«JGòdG ∫GƒeC’G ¢ShDhQ <•
QÉªãà°SÓd äÉfÉYEG
á«fƒfÉb äÉfhDƒe
§HôdG äÉHÉ°ùM
1 503 293 169,55
(¢S)πjƒªàdG ¿ƒjO <•
1 200 000 000,00
äGóæ°S »ΠeÉM ¢Vhôb
ájQÉéJ ¢Vhôb
284 407 056,21
AÉæHõdG áfÉª°V ™FGOh
(O) äÓªëàdG h ôWÉîªΠd áªFGO äÉfhDƒe <•
(h) äÉHƒΠ£ªdG πjƒëJ ¥QGƒa <•
Iô≤©à°ùªdG äÉ°ü°üîªdG IOÉjR
πjƒªàdG ¿ƒjO ¢†ØN
9 541 939 733,05
(h+O+¢S+Ü+CG+…) ºFGO πjƒªJ - I ´ƒªée

3 164 205 978,24
1 536 209 445,94
143 431 688,21
45 175 442,26
315 619 564,23
923 696 785,40

-
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á«dÉªdG áæ°ùdG
»`aÉ°üdG ≠ΠÑª`dG

-

-

496 684 356,65

698 469 408,17

496 684 356,65

698 469 408,17

11 924 180 378,16

12 835 367 943,00

التقري ــر
الـمـال ـ ــي

2010 ÈæLO 31 ájÉZ ≈dEG á«YÉªàL’G äÉHÉ°ùëdG

(áæjõîdG êQÉN) ádhGóàe äÉHƒΠ£e .II

(±) ádhGóàe äÉHƒΠ£e ¿ƒjO <•
á£ÑJôe äÉHÉ°ùM h ¿ƒfƒªe
äÉØΠ°S h äÉ≤Ñ°ùe ,¿ƒæFGO AÉæHR
ø«eóîà°ùe
á«YÉªàLG äÉÄ«g
áªFÉb
¿ƒæFGO AÉcô°T äÉHÉù°M
∫É¨°TC’G¥hóæ°U
¿hôNBG ¿ƒæFGO
äÉHƒΠ£ªdG º«¶æJ äÉHÉ°ùM
(ê) äÓªëàdG h ôWÉîªΠd iôNCG äÉfhDƒe <•
(ì) ádhGóàªdG äÉHƒΠ£ªdG πjƒëJ ¥QGƒa <•
(ì+ê+±) ádhGóàe äÉHƒΠ£e - II ´ƒªée

äÉHƒΠ£ªdG - áæjõN .III

اخل�صم على الإئتمان
�إئتمان اخلزينة
(ø«æFGódG Ió°UQCG) ∑ÉæHCG
äÉHƒΠ£ªdG áæjõN ´ƒªée - III ´ƒªée

äÉHƒΠ£ªΠd ΩÉ©dG ´ƒªéªdG

»`aÉ°üdG

á«dÉªdG áæ°ùdG
äÉfhDƒe h äGOÉªîà°SG

6 206 965 506,52

6 620 693 759,20

7 028 637 695,92

751 067 491,26
746 936 069,81
2 216 548 432,46
479 533 243,01
919 908 016,49

489 558 075,64
789 220 015,73
2 200 611 732,50
444 013 634,73
995 765 295,04

4 011 756 265,14
497 223 902,24
1 565 650 100,98
563 644 439,99
390 362 987,57

303 786 461,98
460 055 940,99
147 594 601,71
181 535 248,81
2 776 473 780,45
31 371 273,29
31 371 273,29

495 539 931,44
697 410 419,50
330 069 985,78
178 504 668,84
3 025 410 058,77
39 087 449,42
39 087 449,42

2 342 432 543,23
366 382 473,40
63 754 777,49
302 627 695,91

2 686 603 724,92
13 862 426,74

2 903 126 569,42
11 245 961,31

1 623 994 643,33
548 346,61
51 654 651,85

2 672 741 298,18
55 400 771,86

2 891 880 608,11
80 144 754,16

1 571 791 644,87
348 879 426,50

263 347,16
24 224 309,99
5 003 574,44
2 867 980,23
22 702 822,32
338 737,72

246 447,33
43 561 205,95
4 361 362,12
3 575 066,67
28 210 537,96
190 134,13

902 718,08
155 281 892,99
40 838 608,67
37 339 362,09
100 586 307,76
13 930 536,91

3 098 010,38
3 098 010,38

3 051 285,77
3 051 285,77

3 176 000,00

á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG
»`aÉ°üdG

-

-

-

-

-

-

-

3 176 000,00

-

8 983 439 286,97

9 646 103 817,97

9 371 070 239,15

48 061 702,22
48 061 702,22
2 322 258 888,71
11 676 188,21
1 490 319 436,57
79 912 216,55
315 404 343,54

51 346 197,09
51 346 197,09
2 019 306 319,32
21 529 812,71
1 498 676 286,42
82 520 488,89
273 627 083,95

6 543 333,64
6 543 333,64
236 307 167,93

412 238 623,51
12 708 080,33

123 919 063,52
19 033 583,83
272 191 891,89

-

-

-

-

236 307 167,93

-

15 952,20

272 191 891,89
49 913,25

2 370 336 543,13

2 342 894 321,55

242 850 501,57

171 590 492,82
25 029 983,70
2 296 540,12
49 757,27
371 304 163,75
133 610,40
570 404 548,06
11 924 180 378,16

186 247 412,68
85 523 133,47
2 395 703,84
21 229 714,87
550 647 773,29
326 065,33
846 369 803,48
12 835 367 943,00

9 613 920 740,72

-

-

»dÉªLEG
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
1 286 443 917,97
∫É¨°TC’G ¥hóæ°U øe ádƒªe äGô≤©à°ùe
3 766 261 833,48	∑ó«d ±ôW øe ádƒªe äGô≤©à°ùe
1 007 658 074,72	QÉ«ZC’G ±ôW øe ádƒªe äG ô≤©à°ùe
1 386 128 282,61	ÉfÉée É¡H π°Uƒàe äGô≤©à°ùe
ájQÉL äGô≤©à°ùe <•
495 539 931,44	∫É¨°TC’G ¥hóæ°U øe ádƒªe ájQÉL äGô≤©à°ùe
697 410 419,50	∑ó«d ±ôW øe ádƒªe ájQÉL äGô≤©à°ùe
330 069 985,78	QÉ«ZC’G ±ôW øe ádƒªe ájQÉL äGô≤©à°ùe
178 504 668,84	óYÉ≤àdG ¥hóæ°U
5 367 842 602,00
¢UÉN ∂Πe Iô≤©à°ùe äGOƒLƒe - Ü .I
405 469 922,82
áª«≤dG ô«¨H äGô≤©à°ùe <•
63 754 777,49	á«dhCG ∞jQÉ°üe
341 715 145,33	IóY á«dÉe äGƒæ°S ≈ΠY ´RƒJ äÓªëJ
äÉeGõàd’G¢†jƒ©J ICÉaÉμe
4 527 121 212,75
Ió°ùée ô«Z äGô≤©à°ùe <•
548 346,61	á«ªæàdGh åëÑdG QƒW »`a äGô≤©à°ùe
62 900 613,16	áΠKÉªªdG º«≤dG h ¥ƒ≤ëdG ,äÉeÓ©dG ,äGAGôHE’G
-	ájQÉéJ ∫ƒ°UCG
4 463 672 252,98	(¬d ¢VƒØªdG πjƒªJ)Ió°ùée ô«Z iôNCG äGô≤©à°ùe
429 024 180,66
Ió°ùée äGô≤©à°ùe <•
-	»°VGQCG
1 149 165,41	äÉjÉæH
198 843 098,94	äGhOCG h äGó©e
45 199 970,79	π≤ædG äGó©e
40 914 428,76	»Ñàμe õ«¡éJ äGó©e
128 796 845,72	á«JÉeƒΠ©e äGó©e
14 120 671,04	Ió°ùée iôNCG äGô≤©à°ùe
-	ájQÉL Ió°ùée äGô≤©à°ùe
6 227 285,77
á«dÉe äGô≤©à°ùe <•
3 051 285,77	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
19 017 174 057,12
DP h DC Iô≤©à°ùe äGOƒLƒe - I ´ƒªée
(áæjõîdG êQÉN) ádhGóàªdG äGOƒLƒªdG .II
57 889 530,73
(±)äÉfhõîªdG <•
57 889 530,73	∑Ó¡à°SÓd äÉæjƒªJ h OGƒe
2 255 613 487,25
(ê)ádhGóàªdG äGOƒLƒªdG ¢Vhôb <•
21 529 812,71	äÉØΠ°S h äÉ≤Ñ°ùe ,¿ƒæjóe ¿ƒfƒªe
1 734 983 454,35	á£ÑJôe äÉHÉ°ùM h AÉæHR
82 520 488,89	¿ƒæjóe ¿ƒeóîà°ùe
273 627 083,95	ø«æjóªdG áªFÉb
-	ø«æjóªdG AÉcô°ûdG äÉHÉ°ùM
123 919 063,52	¿hôNBG ¿ƒæjóe
19 033 583,83	äGOƒLƒªdG §Ñ°V äÉHÉ°ùM
272 191 891,89
(`g) ∞«XƒàdG º«b h äGóæ°S <•
-	(∫É¨°TC’G ¥hóæ°U) áæjõîdG ≈ΠY äGóæ°S
272 191 891,89	∑ó«d äÉØ«XƒJ
49 913,25
(…)ádhGóàªdG äGOƒLƒªdG πjƒëJ ¥QGƒa <•
(ádhGóàe ô°UÉæY)
2 585 744 823,12
(…+`g+ê+±) ádhGóàe äGOƒLƒe - II ´ƒªée
äGOƒLƒªdG - áæjõîdG .III
186 247 412,68
π«°üëàΠd º«b h äÉμ«°T
85 523 133,47
∫É¨°TC’G ¥hóæ°U áæjõN ÜÉ°ùM
2 395 703,84
PIN áæjõN ÜÉ°ùM
21 229 714,87	ájô°ûÑdG á«ªæà∏d á«æWƒdG IQOÉÑªdG - AÉªfEG áæjõN ÜÉ°ùM
550 647 773,29
∑ÉæHCG
326 065,33
≥jOÉæ°U
846 369 803,48
äGOƒLƒªdG áæjõN ´ƒªée - III ´ƒªée
22 449 288 683,72
äGOƒLƒªΠd ΩÉ©dG ´ƒªéªdG
13 649 331 455,12
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äÓªëàdG h äÉLƒàæªdG ÜÉ°ùM

(ESG) ô«HóàdG Ió°UQCG áªFÉb

á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG
4 860 837 270,18
3 261 665 493,70
1 599 171 776,48
617 954 720,44
483 626 213,38

-

134 328 507,06
807 652 902,92
576 108 172,77
231 544 730,15
1 409 473 594,00

-

7 473 671,33
628 023 254,04
773 976 668,63

-

13 189 460,25
225 774 349,04
507 512 479,86
479 049 077,56
-30 028 796,60
449 020 280,96
-156 462 395,87
72 019 707,59
220 538 177,50

-

220 538 177,50
295 204 843,40
3 176 000,00

-

-2 000 000,00

-

-42 489,65
28 050,40
516 904 581,65
144 000 000,00
372 904 581,65

(ÖFGô°†dG ÜÉ°ùàMG ¿hóH)

á«dÉªdG áæ°ùdG

(TFR) èFÉàædG π«μ°ûJ ∫hóL

4 912 400 960,45
OGƒªdG äÉ©«Ñe	
3 296 560 539,73	OGƒªdG äGAGô°T	

+
1
2
1 615 840 420,72
(É¡dÉM ≈ΠY) äÉ©«ÑªΠd »dÉªLE’G ¢ûeÉ¡dG	 =		 I
893 290 326,41
(5+4+3) á«dÉªdG áæ°ùdG êÉàfEG +		 II
760 575 769,54	áéàæe äÉeóN h á©àeC’G äÉ©«Ñe		 3
-	äÉfhõîªdG ô«¨J		 4
132 714 556,87	áéàæe äGô≤©à°ùe		 5
1 052 337 389,76
(7+6) á«dÉªdG áæ°ùdG äÉcÓ¡à°SG -		III
819 422 712,07	äÉæjƒªàdG h OGƒªdG øe áμΠ¡à°ùe äÉjôà°ûe		 6
232 914 677,69	á«LQÉN iôNCG äÓªëJ		 7
1 456 793 357,37
(III+II+I) áaÉ°†e áª«b =		IV
-	É¡H π°Uƒàe ∫Ó¨à°SÓd äÉfÉYG	 + 8
10 165 805,98	¢Sƒμe h ÖFGô°V	
9
664 083 721,78	ø«eóîà°ùªdG äÓªëJ	
- 10
782 543 829,61
(EBE) ∫Ó¨à°SÓd »dÉªLE’G ¢†FÉØdG
=		V
(IBE) ∫Ó¨à°SÓd »dÉªLE’G ¢ü≤f	
=		
-	∫Ó¨à°SÓd iôNCG äÉLƒàæe	 + 11
9 885 951,73	∫Ó¨à°SÓd iôNCG äÓªëJ	
- 12
216 901 608,31	äÓªëàdG π≤f : ∫Ó¨à°SÓd äGOÉ©à°SG
+ 13
555 230 774,09	∫Ó¨à°SÓd äÉ°ü°üîe
- 14
434 328 712,10
∫Ó¨à°S’G áé«àf =		VI
-29 752 323,33
á«dÉªdG áé«àædG		 VII
404 576 388,77
ájQÉédG áé«àædG =		VIII
-2 012 207,20
ájQÉédG ô«Z áé«àædG			XI
146 255 301,81	äÉcô°ûdG ≈ΠY ÖFGô°V
- 15
256 308 879,76
á«dÉªdG áæ°ùΠd »`aÉ°üdG èJÉædG =		 X
(CAF) »JGòdG πjƒªàdG ≈ΠY IQó≤dG
-	á«dÉªdG áæ°ùΠd »`aÉ°üdG èJÉædG		1
256 308 879,76
+
íHôdG			
- IQÉ°ùîdG	
303 978 687,53
∫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
-74 685,75	Iô≤©à°ùªdG äÉàjƒØàdG äÉLƒàæe
8
33 810,70	Iô≤©à°ùªdG äÉàjƒØàdG OÉªîà°S’ á«`aÉ°U º«b
+
9
560 246 692,24
(CAF) »JGòdG πjƒªàdG ≈ΠY IQó≤dG
I
144 000 000,00	äÉë«HôdG ™jRƒJ		10
416 246 692,24
»JGòdG πjƒªàdG
II

™«eÉ›
á«dÉŸG áæ°ùdG

áæ°ùdG ™«eÉ›
á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG

(2) + (1) = (3)
-

-

4 912 400 960,45
760 575 769,54

-31 135 161,71
-

134 328 507,06

132 714 556,87

-

225 774 349,04
5 704 566 339,66

232 450 957,70
6 038 142 244,56

-

-

-

-

3 261 665 493,70
576 108 172,77
231 454 730,15
7 473 671,33
628 023 254,04
13 279 460,25
507 512 479,86
5 225 517 262,10
479 049 077,56
-

-

IQó°üoŸG ácô°ûΠd á`«Ø«dƒàdG ºFGƒ≤dG ôNB’ ¢üîΠe
áé«àædG
á«©°VƒdG
ïjQÉJ
á«`aÉ°üdG
á«`aÉ°üdG
∫ÉØbE’G

áª«≤dG
á«`aÉ°üdG
áÑ°ùàÙG

ô©°S áªgÉ°ùŸG
´ƒª›
»`a
AÉæàb’ G ∫ÉŸG ¢SCGQ
ºgQ ódÉH

								
290 000,00
-426 487,46
1 863 011,36
31-dec-2010
0,00
100 Dh
%100
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∫Ée ¢SCGQ
ácô°ûdG
ºgQódÉH

•É°ûædG ´É£b

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

3 176 000,00

ácô°ûdG º°SG
IQó°üoŸG
äÉeóîΠd ∑ó«d

-

-

-

-

-

-31 135 161,71

-

3 312 109 889,12
819 422 712,07
232 914 677,69
10 165 805,98
664 083 721,78
9 885 951,73
555 230 774,09
5 603 813 532,46
434 328 712,10
-

1 366 486,92
945 346,65
2 897 210,10
1 454,33
35 066,39
5 245 564,39
-

-

-

927 397,23
3 740 420,50
12 716 075,11
17 383 892,84

1 038 013,71
9 639 622,25
24 316 575,20
34 994 211,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37 502 189,44
371 781,57
6 346 766,23
3 191 952,20
47 412 689,44
-30 028 796,60
449 020 280,96

-

64 357 904,11
338 716,83
49 913,55
64 746 534,49
-29 752 323,33
404 576 388,77

42 489,65

74 685,75

-18 625 762,00
286 510 827,75
267 927 555,40

5 696 183,05
5 770 868,80

-

28 050,40

33 810,70

419 192 079,87
5 169 821,00
424 389 951,27
-156 462 395,87
292 557 885,09
72 019 707,59
220 538 177,50
5 989 877 787,90
5 769 339 610,40
220 538 177,50

7 749 265,30
7 783 076,00
-2 012 207,20
402 564 181,57
146 255 301,81
256 308 879,76
6 063 357 975,13
5 807 049 095,37
256 308 879,76

-

áªgÉ°ùªdG äGóæ°S áëF ’

äÉ«Πª©dG
á«dÉŸG äGƒæ°ùdÉH ≥Π©àJ
(2) á≤HÉ°ùdG

4 860 837 270,18
483 626 213,38

-

∫Ó¨à°S’G êƒàæe
ÜÉ°ùM »`a êQóe
äÓªëàdG h äÉéàæŸG
á«dÉŸG áæ°ùΠd
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-

-

-

1 254 139,33
1 254 139,33
-31 135 161,71
6 499 703,72
-37 634 865,43

áæ°ùdÉH á°UÉN
(1) á«dÉªd G

∫Ó¨à°S’G äÉLƒàæe .I
4 943 536 122,16	(É¡àdÉM≈ΠY) ™Π°ùdG äÉ©«Ñe
760 575 769,54
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
232 450 957,70
äÓªëàdG π≤f : ∫Ó¨à°S’G äGOÉ©à°SG
6 069 277 406,27
I ´ƒªée
∫Ó¨à°S’GäÓªëJ .II
3 310 743 402,20
áYÉÑ`oe ™Π°S äÉjôà°ûe
818 477 365,42	äÉæjƒªàdG h OGƒªdG øe áμΠ¡à°ùe äÉjôà°ûe
230 017 467,59	á«LQÉN iôNCG äÓªëJ
10 164 351,65	¢Sƒμe h ÖFGô°V
664 048 655,39	ø«eóîà°ùªdG äÓªëJ
9 885 951,73	∫Ó¨à°SÓd iôNCG äÓªëJ
555 230 774,09	∫Ó¨à°SÓd äÉ°ü°üîe
5 598 567 968,07
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
1 038 013,71	±ô°üdG ìÉHQCG
9 639 622,25	iôNCG á«dÉe äÉLƒàæe h óFGƒa
24 316 575,20	äÓªëàdG π≤f : á«dÉe äGOÉ©à°SG
34 994 211,16
IV ´ƒªée
á«dÉe äÓªëJ .V
64 357 904,11	óFGƒØdG äÓªëJ
338 716,83	±ô°üdG ôFÉ°ùN
-	iôNCG á«dÉe äÓªëJ
49 913,55	á«dÉe äÉ°ü°üîe
64 746 534,49
V ´ƒªée
-	(V-IV) = VI á«dÉªdG áé«àædG .VI
-	(V+III) = VII ájQÉédG áé«àædG .VII
ájQÉL ô«Z äÉLƒàæe .VIII
74 685,75	äGô≤©à°ùªdG äÉàjƒØJ äÉLƒàæe
-	¿RGƒàdG ºYO
-	QÉªãà°S’G ºYO ≈ΠY äGOÉ©à°SG
5 696 183,05	ájQÉL ô«Z iôNCG äÉLƒàæe
-	äÓªëàdG π≤f : ájQÉL ô«Z äGOÉ©à°SG
5 770 868,80
VIII ´ƒªée
ájQÉL ô«Z äÓªëJ .IX
33 810,70	Iô≤©à°ùe äÉàjƒØJ OÉªîà°S’ á«`aÉ°U º«b
-	áMƒæªe äÉfÉYEG
6 495 125,97	ájQÉL ô«Z iôNCG äÓªëJ
-	äÉfhDƒªΠd h OÉªîà°SÓd ájQÉL ô«Z äÉ°ü°üîe
6 528 936,67
IX ´ƒªée
-	(IX-VIII) = X ájQÉédGô«Z áé«àædG .X
-	(X-VII) = XI ÖFGô°†dG πÑb áé«àædG .XI
146 255 301,81
èFÉàædG ≈ΠY áÑjô°†dG .XII
-	(XII-XI) á«`aÉ°üdG áé«àædG .XIII
6 094 493 136,84	(VIII+IV+I) äÉLƒàæªdG ´ƒªée .XIV
5 800 549 391,65	(XII+IX+V+II) äÓªëàdG ´ƒªée .XV
293 943 745,19
(äÓªëàdG ´ƒªée - äÉLƒàæªdG ´ƒªée) á«`aÉ°üdG áé«àædG .XVI
132 714 556,87
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•ÉªfC’G äGô«¨J áªFÉb

,á«dÉŸG áeòdG ≈ΠY äGô«¨àdG ÒKCÉJ
èFÉàædG h á«dÉŸG á«©°VƒdG

á«dÉªdG áæ°ùdG πjƒªJ ∫hóL

äGô«¨àdG äÉÑKEG

äGô«¨àdG á«Yƒf

ال�ش ــيء

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

¢†«`ØîJ
Öë°S

πjƒ–

âjƒØJ

πjƒ–

13 470 826 786,28

-379 397 861,10

-

-

379 397 861,10

11 947 806 449,56
1 523 020 336,72

-

-

-

379 397 861,10

-379 397 861,10

-

IOÉjR
êÉàfEG øe
ádhÉ≤ŸG

ä’Éª©à°SG

-

-

662 664 531,00

-

586 445 085,20
559 002 863,62
74 180 203,90

633 183 067,52
27 442 221,58

-

AÉæàbG

-

1 211 602 016,42

-

220 620 823,28
990 981 193,14

-

-

-

-

-

26 666 708,65

-

-

-

-

-

-

26 666 708,65

4 527 121 212,75

-187 590 050,70

-

-

187 590 050,70

-

477 972 698,61

548 346,61
62 900 613,16

-

-

-

-

-

-

4 463 672 252,98

-187 590 050,70

-

-

429 024 180,66

-

-

-46 120 645,74

1 149 165,41
198 843 098,94
45 199 970,79
40 914 428,76
128 796 845,72
14 120 671,04

-

-

-

-

1 295 847 598,52

42 489,65
6 548 090,02

63 754 777,49
341 715 145,33

-

Ü - CG Ò¨J

372 904 581,65
516 904 581,65
-144 000 000,00
6 590 579,67

405 469 922,82

-164 413,39
-103 904,17
-45 852 328,18

OQGƒe

-

á«dÉªdG áæ°ùdG
(Ü) á≤HÉ°ùdG

1 352 060,36

‹ÉªLE’G ≠ΠÑŸG
áæ°ùdG ájGóH
á«dÉŸG
12 259 224 769,86

Ú«©J
RÉ«àe’G ìƒæªe ∂Πe äGô≤©à°ùe

11 347 787 765,18	á«¡àæe ¢VƒØªdG ô«HóàdG äGô≤©à°ùe
911 437 004,68	ájQÉL ¢VƒØªdG ô«HóàdG äGô≤©à°ùe
378 803 214,17

áª«≤dG ô«¨H äGô≤©à°ùe

63 754 777,49	á«dhCG ∞«dÉμJ
315 048 436,68
IóY á«dÉe äGƒæ°S ≈ΠY ™jRƒàΠd äÓªëJ
4 049 148 514,14

Ió°ùée ô«Z äGô≤©à°ùe

548 346,61	á«ªæàdG h åëÑΠd äGô≤©à°ùe
61 548 552,80	äÉcQÉe ,´GôàN’G äGAGôH

Ió°ùée ô«Z iôNCG äGô≤©à°ùe
187 590 050,70
- 476 620 638,25
3 987 051 614,73	(∑ó«d πjƒªJ)
48 356 093,90
426 788 732,50
Ió°ùée äGô≤©à°ùe
-	¢VQCG
1 149 165,41	äÉjÉæH
31 127 044,31
167 716 054,63	äGhOCG h äGó©e ,á«æa äBÉ°ûæe
357 239,67
45 007 144,51	π≤ædG äGó©e
1 233 348,72
39 784 984,21	ÖàμªdG ΩRGƒd ,ä’ƒ≤æe
15 638 461,20
159 010 712,70	äÉ«eƒΠ©ªdG äGó©e
14 120 671,04	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

-

42 725 184,10
42 725 184,10

-

422 220 345,42

-

194 689 209,63
3 938 561,28
620 848 116,33

-

OQGƒe

-

74 685,75
46 724,61

-

1 243 951 585,68
43 951 585,68
1 200 000 000,00
1 660 319 688,28

-

-

-

-

443 426 191,54
11 733 887,96
424 192 303,58

-

7 500 000,00

164 698 513,34
27 589 261,16
137 109 252,18
12 723 411,45
620 848 116,33

620 848 116,33

-

1 660 319 688,28

áé«àædG πàc ¢üîΠe

9 541 939 733,05	ºFGO πjƒªJ
9 646 103 817,97	Iô≤©à°ùe äGOƒLƒe
-104 164 084,92
(CG) »`Ø«XƒdG ∫hGóàdG ¥hóæ°U <•
2 342 894 321,55	ádhGóàe äGOƒL ƒe
2 594 958 801,78	ádhGóàe äÉHƒΠ£e
-252 064 480,23
(Ü) »dÉªLEG πjƒªJ ≈dEG áLÉM <•
147 900 395,31
(Ü - CG) á«`aÉ°üdG áæjõîdG

á«dÉªdG áæ°ùdG

416 246 692,24
560 246 692,24
-144 000 000,00
121 410,36

OQGƒe h ä’Éª©à°SG

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
(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
526 328 792,51
(h) äGô≤©à°ùªdG IOÉjR ,äÉjôà°ûe <•
48 356 093,90	Ió°ùéªdG äGô≤©à°ùªdG äÉjôà°ûe
477 972 698,61	Ió°ùéªdG ô«Z äGô≤©à°ùªdG äÉjôà°ûe
-	ájQÉédG äGô≤©à°ùªdG IOÉjR
-	á«dÉªdG äGô≤©à°ùªdG äÉjôà°ûe
(±) á«JGòdG ∫GƒeC’G ¢ShDhQ ójó°ùJ <•
474 141 119,60
(ê) πjƒªàdG ¿ƒjO ójó°ùJ <•
25 065 472,34	áfÉª°†dG ™FGOh
449 075 647,26	ióªdG πjƒW ¢VGôàbG
26 666 708,65
(ì) áª«≤dG ¿hóH äGô≤©àù°e äÉjôà°ûe <•
1 027 136 620,76
(ì + ê + ± + h) áàHÉK ä’Éª©à°SG - II ´ƒªée
559 002 863,62
»dÉªLE’G πjƒªàΠd áLÉëdG ô«¨J .III
74 180 203,90
áæjõîdG ô«¨J .IV
1 660 319 688,28
ΩÉ©dG ´ƒªéªdG

äGAÉæãà°S’G áªFÉb
,á«dÉŸG áeòdG ≈ΠY äGAÉæãà°S’G ÒKCÉJ
èFÉàædG h á«dÉŸG á«©°VƒdG

äGAÉæãà°S’G äÉÑKEG

ال�ش ــيء
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(CG) á«dÉªdG áæ°ùdG

8 246 092 134,53
8 983 439 286,97
-737 347 152,44
2 370 336 543,13
3 181 403 886,98
-811 067 343,85
73 720 191,41

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

äGô≤©à°ùªdG ∫hóL
á«dÉe ô«Z
‹ÉªLE’G ≠ΠÑŸG
áæ°ùdG ájÉ¡f
á«dÉŸG

التقري ــر
الـمـال ـ ــي

2010 ÈæLO 31 ájÉZ ≈dEG á«YÉªàL’G äÉHÉ°ùëdG

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

64

I
II
III

التقــريرال�سن ــوي

2010 ÈæLO 31 ájÉZ ≈dEG á«YÉªàL’G äÉHÉ°ùëdG

äGOÉªàY’G ∫hóL

≠ΠÑŸG
πμ°T ≈ΠY
ádÉ«Ñªc
-

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

-

á≤në`à°ùe
ÒZ h
áΠ°`üë
s eo

≠ΠÑŸG
áΠª©dÉH
-

êQóàdÉH π«Π–
πbCG
áæ°S øe

-

-

1 130 458 432,92

1 125 155 054,33

21 529 812,71
1 013 791 872,08

-

-

116 666 560,84

-

äGOÉªîà°S’G ∫hóL

´ƒª›

ÌcCG
áæ°S øe
3 051 285,7

73 051 285,77

3 051 285,77

3 051 285,77

-

2 255 613 487,25

721 191 582,27
273 627 083,95

-

7 252 502,68
82 520 488,89
19 033 583,83

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
¿É«H
AÉcô°ûdG äÉHÉ°ùM
¿hôNBG ¿ƒæjóe
ø«eóîà°ùªdG
äGOƒLƒªdG ºjƒ≤J äÉHÉù°M

21 529 812,71
1 734 983 454,35
273 627 083,95

-

123 919 063,52
82 520 488,89
19 033 583,83

.áΠ°sü`ëoe ô«Z h á≤`ëàn°ùe ôÑà©J ,(IóMGh áæ°S øe ôãcCG Ióe) 2010 áæ°S πÑb Ée äGOÉªàYG (*)

ájÉ¡f äGOÉªîà°SG ºcGôJ
á«dÉŸG áæ°ùdG
(3) + (2) + (1) = (4)

≈ΠY OÉªîà°SG
äGô≤©à°ùŸG
(3) áLQÉÿG

-

366 382 473,40
63 754 777,49
302 627 695,91
1 623 994 643,78
548 346,61
51 654 652,30
1 571 791 644,87
348 879 426,50

-46 086 835,04

-

-

902 718,08
155 281 892,99
40 838 608,67
37 339 362,09
100 586 307,76
13 930 536,91
2 339 256 543,68

-164 413,39
-78 628,57
-45 843 793,08

-

-46 086 835,04

¿ƒjódG ∫hóL
≠ΠÑŸG
πμ°T ≈ΠY
ádÉ«Ñªc
-
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iôNCG äÓ«Π–
≠ΠÑe ádhódG ≠ΠÑe
ä’hÉ≤ŸG
äÉÄ«¡dG h
áΠü°àŸG
á«eƒª©dG
-

-

≠ΠÑŸG
áΠª©dÉH

á≤në`à°ùe
ÒZ h
áΠ°`süëoe

-

15 529 133,40

2 562 909 908,04

98 838 792,48

15 529 133,40

1 646 662 224,84
140 760 976,77
60 469 490,74
10 304 685,71
491 793 826,32

-

-

êQóàdÉH π«Π–
πbCG
áæ°S øe

-

ÌcCG
áæ°S øe

´ƒª›

80 000 000,00

1 120 000 000,00

1 200 000 000,00

80 000 000,00

1 120 000 000,00

1 200 000 000,00

-

-

136 894 899,18
76 023 804,48
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-

-

2 578 439 041,44
1 662 191 358,24
140 760 976,77
60 469 490,74
10 304 685,71
491 793 826,32

-

136 894 899,18
76 023 804,48

ájGóH ºcGôJ
(1)á«dÉŸG áæ°ùdG

18 950 532,52

´ƒædG

347 431 940,88
áª«≤dG ¿hóH äGô≤©à°ùe
63 754 777,49	IóY á«dÉe äGƒæ°S ≈ΠY ™jRƒàΠd äÓªëJ
283 677 163,39	ÜÉ©JC’G ≈ΠY ™jRƒàΠd äÓªëJ
1 362 544 789,67
Ió°ùée ô«Z äGô≤©à°ùe
548 346,61
á«ªæàdG h åëÑΠd äGô≤©à°ùe
47 686 126,51
áΠKÉªe º«bh ¥ƒ≤M ,äÉcQÉe ,´GôàNG äGAGôH
1 314 310 316,55
¢VƒØe ∂Πe ∑ó«d πjƒªàH äGô≤©à°ùe
371 387 960,64
Ió°ùée äGô≤©à°ùe

-

18 950 532,52
261 449 854,11

-

3 968 525,79
257 481 328,32
23 578 300,90

-

-

á«°VQCG ™≤H

885 818,25	äÉjÉæH
143 491 744,64
äGhOCG h äGó©e ,á«æa äBÉ°ûæe
40 003 570,07
π≤ædG äGó©e
36 917 003,98	ÖàμªdG ΩRGƒd ,ä’ƒ≤æe
136 307 890,38	äÉ«eƒΠ©ªdG äGó©e
13 781 933,32	áÄ«¡J h Ö«côJ ,Ö«XƒJ
2 081 364 691,19
´ƒªéªdG

16 899,83
11 790 148,35
999 451,99
500 986,68
10 122 210,46
148 603,59
303 978 687,53

äÉfhDƒªdG ∫hóL

¿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
¿É«H
AÉcô°ûdG äÉHÉ°ùM
¿hôNBG ¿ƒæFGO
äÉHƒΠ£ªdG ºjƒ≤J äÉHÉ°ùM

¢ü°üîoe
(2)á«dÉŸG áæ°ùdG

¤EG ≠ΠÑŸG
ºàe ájÉZ
á«dÉŸG áæ°ùdG

-

ÒZ
ájQÉL

äGOÉ©à°SG
á«dÉe

∫Ó¨à°SÓd

-

-

-

-

-

-

242 850 501,57
16 367 511,05

-

-

259 218 012,62
259 218 012,62

ÒZ
ájQÉL

äÉ°ü°üîoe
á«dÉe

-

-

-

-

-

-

-

-

212 619 727,21
4 281 881,10

-

-

-

49 913,55

247 850 501,57
3 401 584,99

-

-

216 901 608,31

-

49 913,55

251 252 086,56

-

-

216 901 608,31

-

49 913,55

251 252 086,56

-

‹ÉªLE’G ≠ΠÑŸG
áæ°ùdG ájGóH
á«dÉŸG

∫Ó¨à°SÓd

-

´ƒædG

Iô≤©à°ùªdG äGOƒLƒªdG ¢UÉ≤àf’ äÉfhDƒe .1
-	á«fƒfÉb äÉfhDƒe .2
-	äÓªëàdG h ôWÉîªΠd áªFGO äÉfhDƒe .3
(CG) »Yôa ´ƒªée
ádhGóàªdG äGOƒLƒªdG ¢UÉ≤àf’ äÉfhDƒe .4
207 619 727,21	(áæjõîdG êQÉN)
17 197 893,61	äÓªëàdG h ôWÉîªΠd iôNCG äÉfhDƒe .5
-	áæjõîdG äÉHÉ°ùM ¢UÉ≤àf’ äÉfhDƒe .6
224 817 620,82
(Ü)»Yôa ´ƒªée
224 817 620,82
(Ü+CG) ´ƒªéªd G
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ádhÉ≤Ÿ G ±ôW øe á≤Ñ£Ÿ G º««≤àdG •É‰CG Ú«©J
Iô≤©à°ùe äGOƒLƒe .I
			
êƒdƒdG óæY º««≤J -C G
	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
	»dƒW OÉªîà°SG	äGô≤©à°ùªdG •ÉªfCG .1
N/A 	¢UÉ≤àfÓd äÉfhDƒe º««≤J •ÉªfG .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
	AGô°ûdG áØΠμJ	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
	¢Vhô≤dG äGóæ°S º«b	ºFGódG πjƒªàdG ¿ƒjO .3
N/A	äÓªëàdG 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
		äÓªëàdG h ôWÉîªΠd iôNCG äÉfhDƒe º««≤J •ÉªfCG .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≤àf’G äÉfhDƒe º««≤J •ÉªfCG .3
∫É¨°TC’G øe äÉ©«ÑªdG ≈ΠY äÓeÉ©ªdG ºbQ ≥aóJ .VI
. ولي�س على �أ�سا�س الفواتري الـمنجزة. و يالحظ ذلك من الآن ف�صاعدا ب�شكل م�سبق. بتطوير منط ح�سبتها لرقم الـمعامالت على مبيعات الأ�شغال2009 قامت ليدك �سنة
.2010 مت تطبيق الطريقة ذاتها لإقفال ح�سابات ال�سنة الـمالية
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É¡H π°Uƒàe á«dÉe äÉØ«XƒJ
QÉéjE’G ¿ÉªàFG äÉ«ΠªY êQÉN áYƒaóe hCG
á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG ≠ΠÑe

áYƒaóe äGó¡©J

á«dÉªdG áæ°ùdG ≠ΠÑe

ä’ÉØc h äÉfÉª°V <•
107 932 500,00	á°VƒØªdG á£Π°ùdG IóFÉØd á«μæH äÉfÉª°V
-	ÖFGô°†dG ájôjóe IóFÉØd á«μæH äÉfÉª°V
8 054 201,00	∑QÉªédG ájôjóe IóFÉØd á«μæH äÉfÉª°V
7 447,00	äÉHÉ¨dG h √É«ªdG IóFÉØd á«μæH äÉfÉª°V
AGTT ácô°T IóFÉØd á«μæH äÉfÉª°V
áΠKÉªªdG äGóæ°ùdG h óYÉ≤àdG äÉ°TÉ©e ¢üîj Éª«`a äGó¡©J <•
391 049 409,25	(ø««eÉ¶ædG øjóYÉ≤àªdG IóFÉØd ádhÉ≤ªdG äÉeóN á«fÉée h á«ë°U á«£¨J)á«YÉªàLG äGó¡©J
iôNCG äGó¡©J <•
4 156 110 006,52	äGQÉªãà°SÓd ájóbÉ©J äGó¡©J
4 663 153 563,76
(1) ´ƒªéªdG
áΠ°üàªdG ä’hÉ≤ªdG √ÉéJ äGó¡©J ¬æª°V (1)

104 242 500,00

-

2 101 424,00
7 447,00
2 000 000,00
369 307 118,68
4 273 235 487,91
4 750 893 977,58

á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG ≠ΠÑe

É¡H π°Uƒàe äGó¡©J

á«dÉªdG áæ°ùdG ≠ΠÑe

ä’ÉØc h äÉfÉª°V <•

162 802 446,53

228 871 171,93	É¡H π°Uƒàe Oƒ≤©dG ≈ΠY äÉfÉª°V

646 577 000,00
809 379 446,53

779 594 000,00	áΠª©à°ùe ô«Z ∞Π°ùΠd äÓ«¡°ùJ
1 008 465 171,93
(2) ´ƒªéªdG

iôNCG äGó¡©J <•

áΠ°üàªdG ä’hÉ≤ªdG √ÉéJ äGó¡©J ¬æª°V (2)

á«≤«≤ëdG äÉfÉª°†dG ∫hóL
É¡H π°UƒàªdG hCG áYƒaóªdG
áÑ°ùàÙG á«`aÉ°üdG áª«≤dG
áYƒaóŸG áfÉª°†Πd
∫ÉØbE’G ïjQÉàH

A»°ûdG
(3)(2)

¿Éμe h ïjQÉJ
ÜÉààc’G

(1) ´ƒædG

áfÉª°†dG ¬«£¨J ≠ΠÑe

ال�ش ــيء

¿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)
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ج
ب

ت

•> حمول كهربائي
جتهيز يتم تركيبه فـي مراكز التحويل
الكهربائي و فـي مراكز التوزيع العمومي،
و ذلك من �أجل خف�ض اجلهد (على
التوايل �إىل جهد متو�سط و جهد
منخف�ض) و مالءمته مع منطقة التوزيع.
•> مرتفع ال�ضغط
تق�سيم جزئي ل�شبكة الـماء ال�شروب
التي ت�ضم الـمناطق الواقعة فـي نف�س
العلو مقارنة مع �سطح البحر ،و التي
تكون عادة مزودة من نف�س خزان الـماء
ال�شروب.
•> مركز التحويل
بنية حتتية من ال�شبكة الكهربائية تقوم
بتحويل اجلهد الكهربائي من العايل
�إىل الـمتو�سط من �أجل تزويد الـمناطق
احل�ضرية بالكهرباء.

ح

م
خ

•> ر�ص الأر�ض
عملية �آلية تتم من �أجل د َِّك الأر�ض �أثناء
ردم حفرة �أو خندق .و الهدف هو جعل
الأر�ض "مرتا�صة" قدر الإمكان و جتنب
انهيارها.

ر

•> �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.

�س

•> �شاحنة التنظيف الـمائي
عربة ت�ستعمل لتنظيف ال�شبكات و �أي�ضا
لإزالة اختناق القنوات .و تتكون من
�صهريج مزدوج خا�ص بالـماء و الوحل،
و م�ضخة ذات �ضغط عايل من �أجل
التنظيف الـمائي و تتكون �أي�ضا من �آلة
امت�صا�ص جلمع النفايات.

�ش

�أ
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•> خ�صائ�ص ح�سية (الـماء ال�شروب)
مذاق و رائحة و لون الـماء ال�شروب.

•> عدادات الك�شف عن بعد
نظام ميكن من قراءة العدادات عن بعد
و بطريقة �آلية.

ع

•> حتاليل فيزيوكيميائية
حتليالت تهدف من بني �أمور �أخرى،
�إىل حتديد العنا�صر الكيميائية التي
تتميز بها جودة الـماء ال�شروب (الأمالح
الـمعدنية ،العنا�صر احليوية� ،)..أو التي
على العك�س من ذلك ،ت�ؤثر على الـماء
(النرتات ،الـمعادن الثقيلة.)..

•> حو�ض العوا�صف
حو�ض ي�ستقبل مياه الأمطار من
�أجل جتنب تدفقات ال�شبكات �أثناء
الت�ساقطات الـمطرية القوية.

•> فرتة العودة
مدة �إح�صائية بني فرتتني يقع فيها
حادث طبيعي بحدة معينة.

ف

برنامج دويل للتنمية الـم�ستدامة للقرن
 21خم�ص�ص للجماعات الـمحلية� ،أعلن
عنه فـي م�ؤمتر ريو �سنة .1992
•> الـمركز التقني للمقاي�سة
ي�ضمن موثوقية جتهيزات ليدك للمراقبة
و القيا�س و خا�صة حل�ضرية العدادات.
و يتوفر على خمتربين لـمعايرة عدادات
الـماء و الكهرباء.
•> الـمكتب الـمركزي للقيادة ()BCC
م�صلحة تابعة لـ"ليدك" مكلفة باملراقبة
و التدبري عن بعد  24ساعة،24/
ل�شبكات الـماء ال�شروب ،التطهري
ال�سائل ،الكهرباء و الإنارة العمومية.
يقوم الـمكتب الـمركزي للقيادة �أي�ضا
بتدبري نظام ا�ست�شعار �أحوال الطق�س.
•> الـمفو�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.
•> �أمطار تتكرر كل مائة �سنة
�أحداث مطرية تكون حدتها مماثلة
للأمطار التي ال تتكرر تقريبا �إال مرة كل
مائة �سنة.

•> تدبري عن بعد
نظام ميكن من التدبري عن بعد للبنيات
التحتية ل�شبكة الكهرباء ،الـماء ال�شروب،
التطهري ال�سائل و الإنارة العمومية.
•> تطهري ال�سائل
جميع و�سائل جتميع و نقل و معاجلة
الـمياه العادمة و الـمطرية ،و ذلك قبل
قذفها فـي الو�سط الطبيعي.
•> تق�سيم دوري للـمناطق
تقنية تكمن فـي التق�سيم ،ب�شكل م�ؤقت،
ل�شبكة الـماء ال�شروب (بوا�سطة عمليات
ت�شغيل ال�صمامات) �إىل قطاعات �صغرية
تتم فيها مراقبة ال�صبيب الليلي.
و متكن ب�شكل �أف�ضل من ا�ستهداف البحث
عن الت�سربات.
•> تقنية الأغ�شية
تقنية جديدة لـمعاجلة الـمياه العادمة
ت�ستعمل الأغ�شية من �أجل ت�صفية �أف�ضل
للمياه.
•> تكنولوجيا معلوماتية �إيكولوجية
م�شروع للتنمية الـم�ستدامة يرتكز على
تقنيات الـمعلومات و التوا�صل التي ميكن
ت�صميمها �أو توظيفها ،من تقلي�ص
الت�أثريات ال�سلبية لأن�شطة الإن�سان
على البيئة.
•> تنظيف
عملية تتمثل فـي تنظيف �شبكات
و من�ش�آت التطهري ال�سائل من النفايات
و بقايا مواد البناء التي تراكمت داخلها.
•> تنظيف مائي
تنظيف يتم بف�ضل �شاحنة التنظيف
الـمائي ،و هي �آلية تقوم بدفع الـماء
ب�ضغط عايل داخل قنوات التطهري
من �أجل اقتالع النفايات و بقايا مواد
البناء التي يتم بعد ذلك جمعها بوا�سطة
ال�ضخ.

•> غطاء البالوعة
منظومة لفتح و �إقفال مداخل �شبكة
التطهري (ت�سمى �أي�ضا �صفيحة
الـمجاري).

غ

•> �أجندة 21

•> باكترييولوجيا (التحاليل البكتريية)
حتاليل تنجز ق�صد ك�شف و حتديد
البكترييات و الكائنات الدقيقة التي
ميكن �أن توجد فـي الـماء ال�شروب.

التقــريرال�سن ــوي

•> جهاز تعديل ال�ضغط
جهاز يتم تركيبه بهدف تعديل
و جمان�سة �ضغط الـماء ال�شروب مبختلف
مواقع ال�شبكة ،و فـي �أوقات خمتلفة من
اليوم.

للزبناء الذين متكنوا من تقلي�ص
ا�ستهالكهم بـ  %20على الأقل مقارنة
مع نف�س الفرتة من ال�سنة ال�سابقة.
•> مكلف بالتهيئة
مقاولة مكلفة بتنظيم الف�ضاء احل�ضري
بهدف �إحداث �أحياء جديدة تتوقع
الـمقاولة �إدماجها فـي الـمحيط الطبيعي
و احل�ضري ،و ت�ضع التجهيزات و البنيات
التحتية ال�ضرورية لل�سكان.
.
•> مواد عالقة
حمتوى اجلزيئات العالقة فـي مادة
�سائلة.
•> ميغاقولط �أمبري MVA
وحدة لقيا�س اجلهد الكهربائي.
•> ن�سبة الإمداد
ن�سبة ال�ساكنة التي تتوفر على ولوج
�إىل خدمة معينة (الـماء ال�شروب،
الكهرباء.)...
•> 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 احلوادث الـمميتة �أو التي
ت�سببت فـي عجز م�ؤقت �أو دائم عن
العمل  / 1 000 000 xعدد ال�ساعات
التي مت ا�شغالها.
•> ن�سبة اجلاهزية (الإنارة العمومية)
ن�سبة عدد النقط ال�ضوئية فـي و�ضعية
الت�شغيل على العدد الإجمايل للنقط
ال�ضوئية.
•> ن�سبة الـمخطر
م�ؤ�شر �سنوي لـمخطر حوادث ال�شغل
فـي مقاولة ما .يتم احت�سابه على ال�شكل
التايل  :عدد �أيام العجز الـم�ؤقت عن
العمل  / 1 000 xعدد ال�ساعات التي مت
ا�شغالها.
•> نظام الـمعلومات اجلغرافية
نظام معلوماتي ميكن من تدبري جمموعة
من الـمعطيات بعد �أن يدمج فيه حتديد
الـمواقع اجلغرافية.

ن

معجم م�صطلحات

معجم م�صطلحات

•> تيارات ناقلة عرب اخلط
تكنولوجيا متكن جهازا من �إر�سال
�إ�شارات معلومات عرب الأ�سالك التي
تزوده بالطاقة الكهربائية.

•> عقد التدبري الـمفو�ض
اتفاق مبوجبه متنح �سلطة عمومية
مف ِّو�ضة انتدابا لفاعل مف َّو�ض له بغية
تدبري كل �أو جزء من ممتلكات �أو خدمة
عمومية.

•> مكاف�أة «»-20% -20%
تخفي�ض بن�سبة  %20متنحه الدولة

•> م�ساعد رقمي �شخ�صي
حوا�سيب �صغرية احلجم ميكنها �أن تقوم
بوظيفة الأنظمة الرقمية للتوا�صل.
•> م�ستوى الإ�ضاءة (الإنارة العمومية)
الكثافة ال�ضوئية الـم�سجلة فـي منطقة
معينة .يقا�س بوحدة "لوك�س".
•> مقيا�س ال�صبيب
جهاز خم�ص�ص لقيا�س �صبيب مادة
�سائلة.
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