التزام لفائدة االبتكار و ريادة األعمال
تيكنوبارك و ليدك توقعان على اتفاقية شراكة
الدار البيضاء ،في  14أبريل  - 2021رغبة منهما في تعزيز ريادة األعمال التكنولوجية ،و تحديد و مواكبة المقاوالت المبتدئة
الواعدة التي بإمكانها تقديم حلول مبتكرة ،قامت شركة ) (MITCالمسيرة لفضاء تيكنوبارك و ليدك يوم األربعاء  14أبريل
 2021بالتوقيع على اتفاقية شراكة بحضور لمياء بنمخلوف ،المديرة العامة لتيكنوبارك و جان باسكال داريي ،مدير عام ليدك.
و تندرج هذه االتفاقية في إطار مسعى االبتكار المفتوح الذي أطلقته ليدك سنة  2017من أجل القيام مع األطراف المعنية ،بالبناء
المشترك لحلول مبتكرة و مستدامة تستجيب لرهانات المفوض له البيضاوي و تهدف إلى المساهمة في إحداث نظام بيئي لالبتكار
الجماعي في المغرب.
و يدخل مسعى االبتكار المفتوح ضمن مشروع المقاولة «سينرجي  »2025لشركة ليدك الذي جعل االبتكار في قلب غاية
وجودها  « :أن نقدم كل يوم خدمات أساسية ذات جودة للمواطنين و الفاعلين االقتصاديين في إطار روح الفاعلية ،االبتكار
و الشراكة ،و ذلك من أجل المساهمة في التنمية المستدامة بمدينة الدار البيضاء».
و بخصوص هذه االتفاقية ،أكدت لمياء بنمخلوف ،المديرة العامة لتيكنوبارك « :باعتباره أول و أكبر مركز لألعمال بالمغرب،
فإن تيكنوبارك واثق في مؤهالت شركاته المبتدئة و االبتكار الذي باستطاعتها تقديمه للبرنامج ،و ذلك من حيث نضجها و تنوع
القطاعات التي تشتغل فيها».
من جهته ،أشار جان باسكال داريي ،مدير عام ليدك إلى أن « :هذه االتفاقية للشراكة هي أوال اعتراف بمسعى االبتكار الذي
تعتمده ليدك منذ سنوات عديدة .و االبتكار في مهننا هو التحسين الدائم للفعالية العملياتية للمقاولة و لجودة الخدمات للزبناء»،
مضيفا أن «هذه الشراكة ستمكن ليدك من تحديد و التزود من الشركات المبتدئة التي طورت حلوال مبتكرة بإمكانها اإلجابة على
إشكاليات المهن بالنسبة لشركة ليدك اعتمادا على خبرة شركات تيكنوبارك».
من خالل هذه الشراكة ،تلتزم ليدك باللجوء لتيكنوبارك لتحديد الشركات الناشئة التي تستجيب حلولها لالشكاليات المهنية و التعاون
مع شبكة مقاوالت تيكنوبارك (الصغرى و المتوسطة ،الناشئة أو المبتدئة).
و من جانبه ،يلتزم فضاء تيكنوبارك بأن يقترح على ليدك شركات مبتدئة يمكنها االستجابة إلشكالياتها و ضمان نجاح مهام هذه
الشركات في وضع حلول مبتكرة لفائدة ليدك.
بواسطة هذه الشراكة الجديدة ،تؤكد كل من ليدك و تيكنوبارك التزامهما بدعم النظام البيئي لالبتكار و ريادة األعمال المغربية.
نبذة عن MITC
الشركة المسيرة لفضاء تيكنوبارك  MTICهي ثمرة شراكة بين القطاعين العام و الخاص ،و مهمتها المواكبة الدائمة ألكثر من  300مقاولة
في مجال تكنولوجيا المعلومات و التواصل ،التكنوجيات الخضراء و الصناعة الثقافية.
و تعتبر شركة  MTICالمسيرة لفضاء تيكنوبارك فاعال في مجال تسهيل ،تسريع و تحفيز التنمية االقتصادية و االجتماعية ،و ذلك من خالل
وضع تشكيلة من الخدمات رهن هذه المقاوالت  :المواكبة (ولوج السوق ،الحصول على التمويل ،التوفر على الكفاءات ،)...االستضافة،
التوجيه ،التكوين ،إلخ .منذ إحداثها ،قامت شركة تيكنوبارك بمواكبة  1300مقاولة مع نسبة نجاح بلغت  85في المائة (بعد سنتين من
االحتضان) و تحقيق معدل إجمالي للرضى بلغ  97في المائة.
نبذة عن ليدك :
ليدك هي فاعل في مجال الخدمات العمومية يقوم بتدبير توزيع الماء و الكهرباء ،و تجميع المياه العادمة و المطرية و تدبير اإلنارة العمومية
لفائدة  4,2مليون نسمة من ساكنة الدار البيضاء الكبرى .و تم إسناد هذه المهام إليها في إطار عقد للتدبير المفوض تم توقيعه سنة  1997من
طرف السلطة المفوضة (الجماعات الحضرية للدار البيضاء ،المحمدية و عين حرودة) ،سلطة الوصاية (وزارة الداخلية) و المفوض له
(ليدك) .و تتمثل مهمتها و غاية وجودها في القيام كل يوم بتقديم خدمات أساسية ذات جودة للمواطنين و الفاعلين االقتصاديين في إطار روح
الفعا لية ،اإلبتكار و الشراكة للمساهمة في التنمية المستدامة للمجال الترابي الذي تترسخ فيه أنشطتها.
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