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حـ ـ ـ ــوار
الـمدي ــرالعـ ــام
من خالل مزاولتها لـمهام اخلدمة العمومية الأ�سا�سية ل�سكان
و مقاوالت جهة الدار البي�ضاء الكربى ،ليدك بلغت اليوم
منت�صف م�سار عقدها للتدبري الـمفو�ض خلدمات الكهرباء،
و الـماء ،و التطهري و الإنارة العمومية� .إنها فر�صة
ال�ستعرا�ض �أهم الإجنازات التي مت حتقيقها ،و التحديات
الكربى الـمقبلة ،و الرهانات اجلديدة لهذه الـمقاولة التي
حتمل جان با�سكال داريي م�س�ؤولية ت�سيريها ابتداء من
ماي  2012ب�صفته مديرا عاما.
بلغت ليدك منت�صف م�سار عقد التدبري الـمفو�ض,
ما هو تقييمكم حل�صيلة هذه الـمرحلة ؟
�أالحظ �أوال �أن ليدك و َّفت متاما بالتزاماتها لتحديث اخلدمات العمومية
التي �أ�سندت �إليها �سنة  ،1997و ذلك من �أجل اال�ستجابة النتظارات
ال�سكان الذين يرغبون دائما فـي الـمزيد من القرب ،و التفاعل ،و تب�سيط
الـم�ساطر ،و التتبع ال�شخ�صي و ال�سريع ،و ال�شفافـية ،و الإن�صاف فـي
الـمعاملة ...دورنا فـي الوقت احلا�ضر ،هو احلفاظ على الريادة فـي تدبري
جمال الزبناء فـي قطاع اخلدمات العمومية.
من جهة �أخرى ،مت ا�ستثمار �أكرث من  11مليار درهم من طرف ليدك،
و ذلك من �أجل مواكبة تنمية العا�صمة االقت�صادية للمملكة فـي جمال
ت�أهيل و تو�سيع البنيات التحتية التي �أ�سندت لنا (جتهيزات و �شبكات الـماء
و التطهري و الكهرباء ،)...و من �أجل �ضمان �أف�ضل ال�ستمرارية و جودة
اخلدمات العمومية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،مكنت هذه اال�ستثمارات �أي�ضا من حتقيق اقت�صادات
مهمة للموارد  :على �سبيل الـمثال ،قل�صنا بن�سبة  %40عدد الت�سربات فـي
�شبكة الـماء ,مما ميكن من الآن ف�صاعدا من حتقيق مردودية لل�شبكة بلغت
 ،%75,5و هو ال�شيء الذي يعد جناعة ق�صوى حقيقية بالن�سبة �إىل %60
التي متت مالحظتها عند بداية العقد.
التقــريـ ــر
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«ليدك تلعب دورا مهما فـي اجلماعة»
كيف ُتق ِبلون على الـمراجعة الثانية لعقد التدبري الـمفو�ض
التي انطلقت م�ؤخرا ؟
مراجعة العقد الـمتوقعة فـي عقد التدبري الـمفو�ض ،هي مرحلة مهمة
و �ضرورية �سواء بالن�سبة لل�سلطة الـمفو�ضة �أو بالن�سبة �إىل ليدك� .إنها متكن
من �إعداد ح�صيلة لل�سنوات اخلم�س الأخرية ،و ذلك من �أجل :
•< حتديد االلتزامات التعاقدية التي عرف �إجنازها تقدما �أو ت�أخريا،
•< تقييم تطور الفر�ضيات التي مكنت من و�ضع هذه االلتزامات منذ
� 5سنوات،

•< قيا�س ت�أثري هذه التطورات على النجاعة الق�صوى للخدمة الـ ُمف َّو�ضة،
و نتائج الـمقاولة و قدرتها على متويل اال�ستثمارات اجلديدة،
•< حتديد التزامات جديدة مع الأخذ بعني االعتبار لتطور �سياق الـمدينة
و كذا انتظارات ال�سكان.
على �سبيل الـمثال ،لـم يكن ممكنا منذ خم�س �سنوات توقع ارتفاع �سرعة
التمدين فـي الدار البي�ضاء نتيجة لفتح مناطق جديدة للأن�شطة و ال�سكن،
ال�شئ الذي �أدى �إىل تعمري هكتار فـي اليوم (�أي  350هكتار فـي ال�سنة حاليا
مقابل  200هكتار خالل الـ � 5سنوات الـما�ضية) ...و ت�شري �أحدث التوقعات
�إىل تطور �سنوي لهذا االرتفاع بثالث مرات ،و الذي �سيبلغ  1 000هكتار فـي
ال�سنة ! هذا رهان كبري فـي الـمراجعة اجلديدة لعقدنا ،و الذي �سيمكن من
حتديد متويل هذه ال�شبكات اجلديدة للماء ال�شروب ،الكهرباء �أو لتجميع
الـمياه الـمطرية و التطهري ال�ضرورية لل�سكان ...بدون �إغفال �أن بع�ض
ال�شبكات احلالية يتعني كذلك �إعادة ت�صميم حجمها .و هناك الكثري من
الـموا�ضيع التي لـم تكن متوقعة فـي مراجعة العقد ال�سابقة �سنة ،2009
و التي يتعني علينا �إدراجها اليوم.
�سيتعني علينا �أي�ضا موا�صلة الـمجهودات غري الـم�سبوقة التي انطلقت من
�أجل حماية الأو�ساط الـم�ستق ِبلة .ذلك يتعلق برهان كبري للدار البي�ضاء التي
متثل �أكرب مدينة فـي الـمغرب .و اال�ستجابة للأولويات الوطنية فـي جمال
حماية البيئة و التنمية الـم�ستدامة� ،ضرورة يجب �أخذها بعني االعتبار خالل
هذه الـمراجعة اجلديدة للعقد.
فـي هذا الـمجال� ،أهم م�شروع فـي طور الإجناز يتواجد فـي الـمنطقة
ال�شرقية للدار البي�ضاء و يهدف �إىل معاجلة الـمياه العادمة ابتداء من
�سنة  ،2014و ذلك من �أجل تخلي�ص الـمياه ال�ساحلية من كل تلوث ناجت
عن الـمياه العادمة احل�ضرية و ال�صناعية .و هذا الـم�شروع هو مثايل �سواء
عرب اعتماد تكنولوجيا فعالة جدا و مبتكرة� ،أو من خالل �أهميته الـمالية
(ا�ستثمار يفوق  1,8مليار درهم) .و فـي الطرف الآخر من الـمدينة،

ت�ستفـيد منطقة دار بوعزة �أي�ضا من جمهود ا�ستثماري كبري للمحافظة
ب�شكل �أف�ضل على جودة مياه اال�ستحمام  :البنيات التحتية للتطهري التي هي
فـي طور الإجناز �ستمكن من ت�صريف جميع الـمياه الـمقذوفة نحو حمطة
الـمعاجلة الأولية فـي العنق� .أخريا ،و داخل الأرا�ضي ،ليدك �ستقوم فـي
مديونة بت�شغيل �أول حمطة لت�صفـية الـمياه العادمة فـي الـمغرب ت�ستعمل
نظام الرت�شيح بالأغ�شية ،و ذلك قبل نهاية �سنة .2012

ما هو فـي ر�أيكم ،دور ليدك اليوم فـي اجلماعة ؟
ليدك لها دور هيكلي جدا داخل اجلماعة لأنها تدبر خدمات �أ�سا�سية،
و ت�ستبق و تواكب التنمية ب�أكرب مدينة مغربية .كما �أنها �شريك اقت�صادي
للعديد من الـمقاوالت الـمغربية من جميع الفئات و ُم�ش ِّغل حملي مهم :
يتوفر م�ستخدموها الـ  3500بالفعل على الكثري من الـمواهب و الكفاءات
الـمعتمدة خلدمة ال�سكان و الـمقاوالت الذين ينتظرون التميز من فرقنا.
لأجل ذلك ،و باعتمادنا على الـ  3500عون ليدك الذين يتم تعبئتهم،
ي�ستوجب علينا اال�ستماع لزبنائنا ،و لل�سكان ،و اجلماعة ،و ال�سلطة
الـمفو�ضة ،و �سلطة الو�صاية ،و �شركائنا ،و اجلمعيات ،و و�سائل الإعالم...
واجب اال�ستماع و النجاح فـي القيام مبهننا.
و �إذا كانت الكثري من �أعمال التحديث و اال�ستثمار (ال�شبكات على �سبيل
الـمثال) غري مرئية ب�شكل مبا�شر ،من واجبنا الإخبار عنها ب�شكل جيد،
و التوا�صل ،و �إبراز هذه الـمجهودات الأ�سا�سية للتنمية الـم�ستدامة للمدينة
و جودة عي�ش �سكانها.
القيام ببناء الـم�ستقبل ب�شكل جماعي عرب اال�ستثمار فـي ال�شبكات،
الـم�صانع �أو التكنولوجيات اجلديدة ...تلك هي الـمهمة التي ن�ضطلع بها
خدمة للمدينة و �ساكنتها فـي احرتام للبيئة .و هذه الـمهمة تتطلب خربة
ا�ستثنائية من جانبنا و من جانب جمموعاتنا الـمرجعية ،و التزام ال يالم
عليه ،و تعبئة م�ستمرة ،و �شفافـية تامة ،و فعالية ق�صوى و �إخبار منتظم
لـمجموع الأطراف الـمعنية بالـمدينة .ذلك متاما رهان احرتافـية فرق ليدك
فـي الـميدان كما بالـم�صالح الـمركزية .احرتافـية و التزام يجعالن من
ليدك �شريكا يوميا للمدينة و ل�ساكنتها.
التقــريـ ــر
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فـي منت�صف م�سار عقد التدبري الـمفو�ض ،متيزت
�سنة  2011برقم قيا�سي من حيث حجم �سنوي
لال�ستثمارات الـمنجزة بلغ  1 312مليون درهم،
�ضمنها  564ممولة من طرف الـمقاولة.
ليدك ا�ستثمرت  6مليار درهم مما جمموعه 11,2
مليار درهم التي مت ا�ستثمارها منذ غ�شت 1997
�إىل غاية متم �سنة  .2011و على �إثر رداءة �أحوال
الطق�س اال�ستثنائية فـي متم �شهر نونرب 2010
و تداعياتها على ال�شبكات ،قامت ليدك �إىل جانب
ال�سلطة الـمفو�ضة بو�ضع خمطط للأعمال الأولوية
( 2012 /2011ا�ستثمارات فـي جمال التطهري
ال�سائل لـمياه الأمطار ،و فـي الكهرباء و و�سائل
التدخالت التموقعية) ،متت الـم�صادقة عليه
من طرف جلنة تتبع التدبري الـمفو�ض التي هي
هيئة مكلفة بحكامة العقد .و نظرا للتغريات
الـمناخية التي مت ر�صدها و �إمكانية حدوث مثل
هذه الأحداث ،تعب�أت ليدك ب�أولوية لتفعيل هذا
الربنامج الذي ي�شمل على اخل�صو�ص ،حت�سني
�إجراءات تدبري الأزمة.
جميع مهن ليدك معنية مب�شاريع كربى تواكب تو�سع
الدار البي�ضاء الكربى و تعمريها ،و ذلك بتال�ؤم مع
الرهانات الوطنية فـي جمال التنمية الـم�ستدامة :
حماية البيئة و ال�ساحل ،التحكم فـي الـموارد
(الـماء و الكهرباء) ،حماربة الفي�ضانات ،الولوج
�إىل اخلدمات (فـي �إطار الـمبادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية) .هكذا ،ليدك قامت ب�إدماج
احلاجيات الـمرتتبة عن التغريات فـي الـمخطط
الـمديري اجلديد للتهيئة احل�ضرية الذي تزودت
به مدينة الدار البي�ضاء �سنة  ،2009عرب حتيني
خمططاتها الـمديرية و تقييم برامج اال�ستثمار
الـمرتتبة عنها .و قد انطلقت �سنة 2011
م�صادقة ال�سلطة الـمفو�ضة على الـمخططات
الـمديرية و االقرتاحات ،و �ستتوا�صل �سنة .2012
و خالل مراجعة العقد� ،ست�شكل هذه العنا�صر
الأ�سا�س لتحديد احلاجيات للتمويل فيما يخ�ص
اال�ستثمارات.

الـماء ال�شروب

اقت�صاد الـموارد هو �أحد الدعامات فـي توزيع
الـماء ال�شروب .و ليدك تتقدم فـي هذا الـمجال،
بحيث متكنت بني �سنة  2009و  2011من حتقيق
اقت�صاد  4مليون مرت مكعب من الـماء فـي ال�سنة
(ما يعادل حت�سني الـمردودية بـ .)%3و بلغت
نتيجة الـمردودية � %75,5سنة  ،2011و هو �أف�ضل
�أداء غري م�سبوق لل�شبكة فـي الدار البي�ضاء.
�سنة  ،2011بادرت ليدك بعمليتني كبريتني :
•< �سيتم تزويد الـماء ال�شروب للمناطق احل�ضرية
اجلديدة مثل مدينة الرحمة و دار بوعزة غربا،
الـمدينة اخل�ضراء بو�سكورة و لهراويني جنوبا،
الـمدينة اجلديدة زناتة و الـمن�صورية �شرقا،
•< احلاجيات للماء ال�شروب فـي تزايد بالـمدينة،
و ل�ضمان ا�ستمرارية اخلدمة ،قامت ليدك
بتقوية بنياتها التحتية للتخزين و التوزيع
(الـمرتفع  110و اجلزء الأعلى من الـمرتفع
 140فـي احلي احل�سني).
من جهة �أخرى ،متيزت �سنة  2011بانتهاء �أ�شغال
بناء و تهيئة الـمخترب اجلديد لتحليالت الـمياه
التابع �إىل ليدك (.)Labelma

التطهري ال�سائل

ليدك تعطي الأولوية فـي ا�ستثماراتها لتطهري الـمياه
العادمة بالدار البي�ضاء (الـمرتبة الأوىل فـي
ا�ستثماراتها)� .أهم الـم�شاريع الـمنجزة �أو التي
فـي طور الإجناز �سنة  2011هي :
•< قناة االلتقاط و التحويل ال�ساحلية بالـمنطقة
ال�شرقية للدار البي�ضاء ،من�ش�أة �ستحمي
ال�ساكنة و ال�شواطئ من التلوث الناجت عن
مقذوفات الـمياه العادمة اخلام .ال�شطر الأول
انطلق فـي يونيو .2011
•< حمطة الت�صفية مديونة (من �أجل 40 000
�ساكن) التي ت�ستخدم تكنولوجيا الأغ�شية التي
متكن من �إعادة ا�ستعمال الـمياه الـ ُم جَ
عالة فـي
ال�سقي� .أ�شغال الهند�سة الـمدنية انتهت �سنة
 2011و يتوقع ت�شغيل الـمحطة �سنة .2012
•< حتويل الـمياه العادمة لدار بوعزة نحو حمطة
العنق.
•< مت �إزالة �سبع نقط ح�سا�سة تت�سبب فـي التدفقات
 :قنطرة كارنو ،قنطرة لونـكوميطال ،نفق
م�سجد احل�سن الثاين ،نفق طريق العماالت،
حي درب الديوان� ،ساحة حممد اخلام�س �أمام
مقهى فرن�سا و حي مربوكة احلفرة .و مع
ذلك ،مازالت هناك �أ�شغال مهمة حلماية بع�ض
مناطق الوالية فـي حالة الأمطار الع�شرية.
و ل�صيانة الـمن�ش�آت و حت�سني قدرة نظام التطهري
على التحويل ،مت موا�صلة �أو تقوية الأعمال
الوقائية .و بالن�سبة لـم�شروع القناة الـمجمعة
الغربية الكربى ( )SCOالذي �سيمكن من تقلي�ص
خطر الفي�ضان بالدار البي�ضاء فـي حالة ارتفاع
من�سوب مياه واد بو�سكورة ،ف�إنه الآن مو�ضوع
مناق�شات مع ال�سلطات و الدولة.

الكهرباء

ليدك ت�ستمر فـي تقوية و هيكلة �شبكة الكهرباء.
و هكذا ،مت �سنة  2011الـمبادرة ب�أورا�ش كربى :
•< ال�شروع فـي ور�ش يرمي �إىل طمر  15كيلومرت
من �شبكة  63كيلوفولط ،و ذلك لتح�سني جودة
اخلدمة و ال�سالمة فـي و�سط الـمدينة،
•< و�ضع اللم�سات الأخرية لإعادة ت�أهيل مركز
التحويل كامريان،
•< مالءمة مركز التحويل زناتة من �أجل حت�سني
�سالمة مراكز التوزيع العمومي،
•< القيام مبراجعة ع�شرية لـمركز التحويل
اال�سرتاتيجي «العيون» (عني ال�سبع ،طريق
زناتة ،الربنو�صي) الذي يزود الكهرباء
للمنطقة ال�صناعية بعني ال�سبع،
•< �أكرث من  45كلم من الأ�سالك مت و�ضعها
لتجديد و تقوية �شبكة اجلهد الـمتو�سط،
•< يتم و�ضع اللم�سات الأخرية لأ�شغال جتديد
و حتديث الـمكتب الـمركزي للقيادة (�إدماج
نظام الـمعلومات اجلغرافية فـي تدبري احلوادث
فـي الوقت حينه).
من جهة �أخرى ،ليدك توا�صل اتخاذ التدابري
ال�ضرورية حلماية مراكز التوزيع الـمتواجدة حتت
الأر�ض .كما تعب�أت الـمقاولة للحد من ت�أثريات
احلوادث الناجمة عن ور�ش الطراموي و قامت
ب�أعمال من �أجل التحكم ب�شكل �أف�ضل فـي الطاقة :
برنامج الـم�صابيح ذات الإ�ستهالك الـمنخف�ض،
و �أي�ضا اعتماد �إجراء «.»%20- %20-
فـي الأخري ،ح�صل مركز مقاي�سة الكهرباء على
�إ�شهاد الت�صديق �إيزو  ISO 17025الذي ي�أتي
تكملة لإ�شهاد الـماء الـمح�صل عليه �سنة .2010

الإنارة العمومية

ليدك توا�صل �سيا�ستها لتح�سني جودة اخلدمة.
و قد ان�صبت هذه ال�سيا�سة خا�صة على تفاعل
الفرق و ارتفاع ن�سبة الإ�ضاءة.
�سنة  ،2011انتهت عملية ترقيم �شبكة الكهرباء
التي تزود النقط ال�ضوئية و مت �إدخالها فـي نظام
الـمعلومات اجلغرافية .ليدك ت�سعى �أي�ضا للفعالية
و موا�صلة �سيا�سة القرب جتاه زبنائها.
و فـي هذا االجتاه ،بد�أت فـي اعتماد المركزية مهنة
الإنارة العمومية 40 ...عونا جديدا مت �إدماجهم
و تكوينهم داخل الـمقاولة .و موازاة مع ذلك ،مت
خلق وظيفة �أعوان «الـمنري» الذين يتجولون بالليل
و النهار فـي الطرقات و ي�سجلون كل خلل يالحظ
فـي �أعمدة الإنارة ،و كذلك بالن�سبة للتجهيزات
الأخرى التي تقوم ليدك بتدبريها.
الإنارة فـي الـمدن هي خدمة �أ�سا�سية لأن الـمدينة
الـم�ضاءة ب�شكل جيد تكون �أكرث �أمانا لل�سكان ،بل
�أي�ضا بالن�سبة للممتلكات .و ذلك حقيقي ب�شكل
خا�ص فـي الـمناطق الـمزدحمة .فـي هذه الـمناطق،
ليدك ت�ستعمل تقنية الـمراقبة التكنولوجية عرب
القيام باختبارات �آلية لل�صالبة على م�ستوى
الأعمدة.
بالإ�ضافة �إىل ن�سبة اجلاهزية (الن�سبة الـمئوية
للم�صابيح الـم�ضاءة) ،ح�صلت ليدك على
تكنولوجيات جديدة متكنها من قيا�س ن�سبة
الإ�ضاءة .و بف�ضل نظام الـمعلومات اجلغرافية،
�ستمكن هذه القيا�سات من التوفر على نظرة
�شمولية� .سيمكن للمقاولة �أن ت�ستهدف �أ�شغال
التح�سني ب�شكل جيد.
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الـخدمات للزبناء

•< العادات تتغري  :الزبناء ي�ستعملون �أدوات مبتكرة
�أكرث ف�أكرث ،ذات ربط بالإنرتنت و �سريعة.
ليدك تتالءم با�ستمرار مع هذه التغيريات عرب
ت�صور و اقرتاح خدمات جديدة� .سنة ،2011
مت و�ضع العديد من اخلدمات :
 �( SMS Infoإخبار الزبون بو�ضعية ح�سابهو مبا يتعلق بعقد ا�شرتاكه)،
 تو�سيع �شبكة ف�ضاءات اخلدمات «ت�سهيالت»فـي الـمغرب و على الـم�ستوى الدويل،
 الربنامج الـمتنقل لأجهزة �سمارتفون التيمتكن الزبناء من خدمات منها  :ت�سديد
فواتريهم عرب جهاز هاتفهم الـمتنقل ،مما يعد
�سابقة فـي الـمغرب.

الأرقام تبني �أن غالبية الزبناء را�ضون عن
خدمات ليدك ،و خا�صة خدمات الـماء و الكهرباء
( %80ن�سبة �إجمايل الر�ضى).
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الـموارد الب�شرية

•< ليدك ترتكز على مواردها الب�شرية .و لذلك،
قامت �سنة  2011مبزيد من الدعم للخربات،
الكفاءات ،الفعاليات الق�صوى ،و ذلك مع
حت�سني ظروف العمل .و باعتبار ارتفاع معدل
ال�سن بالـمقاولة ،ف�إنها �ستقوم �أي�ضا بتجديد
العاملني لديها عرب �إعطاء انطالقة موجة
ت�شغيل كبرية ( 600من�صب �شغل متوقع بني
 2012و  .)2015هكذا� ،ستتمكن ليدك من
مواجهة مغادرة الأكرب �سنا فـي ال�سنوات
الـمقبلة .فـي �سنة  ،2011ليدك �أ�ضفت ال�صفة
الر�سمية على �سيا�ستها للتنوع و اعتمدت
برناجمني طموحني لتكوين م�سيريها «َ :منهج»
و الـمرجع الأخالقي الـم�صادق عليه من طرف
جمل�س الإدارة .كما مت اعتماد م�سعى يكافئ كل
ثالثة �أ�شهر الأعوان ذوي �أف�ضل الـمبادرات.
و يتعلق الأمر بربنامج «امتياز» .فـي الأخري،
ليدك طبقت كذلك قرارات حكومية فـي جمال
الأجور (زيادة فـي الأجر لفائدة الـم�ستخدمني
اخلا�ضعني للنظام الأ�سا�سي لتوزيع الـماء
ال�شروب و الكهرباء).

ال�سالمة

•< اجلائزة الوطنية الأوىل لل�سالمة فـي ال�شغل !
جمهودات ليدك للوقاية من احلوادث و �ضمان
�سالمة الـم�ستخدمني ،متت مكاف�أتها من طرف
وزارة ال�صناعة و التجارة و التكنولوجيات
احلديثة و وزارة الت�شغيل و التكوين الـمهني.

نظام الـمعلومات

•< مازال نظام الـمعلومات لدى ليدك فـي م�ستوى
عال من التطور .تَوا�صل م�شروع «»Green Act
عرب تر�شيد عمليات الطباعة .كما يتم
با�ستمرار حت�سني نظام الـمعلومات اجلغرافـية
و نظام الـمعلومات اخلا�ص بالزبناء و الو�سائل
الـمو�ضوعة رهن �إ�شارة الأعوان الـميدانيني.
و فـي الأخري ،مت اعتماد م�سعى �إ�شهاد الت�صديق
�إيزو  ISO 27001لتح�سني �سالمة الـمعلومة،
و �سيختتم فـي .2012

الأورا�ش

•< جودة الأورا�ش تبقى ان�شغاال مهما و يتعني
على الـمقاولة حت�سينها با�ستمرار� .إ�ضفاء
االحرتافـية على تدبري الـمناولني فـي �إطار
الأ�شغال ،يدخل �ضمن هذا الـمجهود من �أجل
جودة الأورا�ش .فـيما يخ�ص الأورا�ش الكربى
بر�سم �سنة  ،2011ليدك قامت على اخل�صو�ص
بتحويل ال�شبكات الـمتعلقة بالطراموي
(التحويل انتهى تقريبا) و �إعادة ت�أهيل �شبكات
الـمدينة القدمية.

التنظيم

•< ليدك توا�صل مالءمة و حتديث تنظيمها
و جناعاتها .و هكذا ،قامت ب�إعمال تنظيم
منوذجي للمديريات اجلهوية ،و تعزيز
الـمديريات التي ت�أثرت بارتفاع اال�ستثمارات
و �إعادة تنظيم مديرية الزبناء .كما �أخ�ضعت
ب�شكل �أف�ضل التدخالت و درا�سات الرت�شيد
	�إىل نظام الأمر باخلدمة.

القرب

•< من خالل القرب �إىل الأطراف الـمعنية ،ت�ضطلع
ليدك مبهمة �إخبارهم ،بل �أي�ضا مب�ساعدتهم
فـي فهم الرهانات احلالية .فـي هذا ال�سياق،
خ�ص�صت لو�سائل الإعالم لقاء �إخباريا �سنويا
مت تنظيمه فـي �أكتوبر .و عالوة على ذلك،
تنظم �سنويا دورة للقاءات القرب مع منتخبي
و تقنيي الـمقاطعات .فـي �سنة  ،2011مت
�إطالع الـمنتخبني على مقت�ضيات العقد
الـمراجع للتدبري الـمفو�ض و �إحاطتهم علما
بالرهانات التي يتعني رفعها فـي جهة الدار
البي�ضاء الكربى .من �أجل التوا�صل مع عموم
اجلمهور و فتح ف�ضاءات للتحاور معه ،ليدك
متواجدة فـي ال�شبكات االجتماعية  :الفـي�سبوك،
تويرت ،يوتوب ...فـي �سنة  ،2011مت تنظيم
لقاء مع �أهم الفاعلني الـم�ؤثرين فـي التوا�صل
بالـمدونات و تويرت.

جائزة ﭬيجيو

•< وكالة ﭬيجيو الرائدة �أوربيا فـي التنقيط غري
الـمايل� ،أجرت تقييما للنجاعة الق�صوى
للم�س�ؤولية االجتماعية  RSEلـ  40مقاولة
مغربية مدرجة فـي بور�صة الدار البي�ضاء.
 8مقاوالت من �ضمنها ليدك ،مت فـي  30يناير
 2012منحها جوائز «�أف�ضل �أداء فـي جمال
الـم�س�ؤولية الإجتماعية» .ليدك متيزت على
اخل�صو�ص بالتزامها لفائدة التنوع.
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%75,5
مكنت جميع الأعمال التي تقوم بها ليدك من
حت�سني الـمردودية بـ  %3فـي �شبكة الـماء ال�شروب
بني  2009و  ،2011مع نتيجة بلغت  %75,5مبتم
�سنة  .2011و متثل هذه النتيجة �أف�ضل �أداء غري
م�سبوق لل�شبكة فـي الدار البي�ضاء.

بيئة

تطمح الـم�شاريع الكربى لـمحاربة التلوث التي
تنجزها ليدك� ،إىل حماية الـموارد و ال�ساحل،
و كذا حت�سني جودة عي�ش �ساكنة الدار البي�ضاء
الكربى .و قد توا�صلت هذه الـم�شاريع على طول
�سنة  ،2011و من بينها بناء حمطة الت�صفـية
لـمديونة ،بدايات �إجناز م�شروع نظام حماربة تلوث
�شرق الدار البي�ضاء و حتويل الـمياه العادمة من
دار بوعزة باجتاه �شبكة الدار البي�ضاء.

برنامج متنقل

ليدك تبتكر و ت�ضع رهن �إ�شارة زبنائها برناجما
متنقال لأجهزة �سمارتفون .بف�ضل الوظائف
العديدة لهذا الربنامج ،ميكن للزبناء
�24ساعة 24/و �7أيام 7/من ت�سديد فواتريهم
ليدك ،و ميكنهم االت�صال مبركز العالقات مع
الزبناء عرب الربيد الإلكرتوين �أو الهاتف ،و �إر�سال
�شكاية ب�إرفاق �صورة معها ،و حتديد مكان نقطة
الأداء �أو �أي�ضا تتبع كل م�ستجدات الـمقاولة.
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 6 620زيارة

مت القيام بها لـمراقبة �سالمة التدخالت و الأورا�ش
من طرف جميع الأطر (م�سريين و ميدانيني) و من
طرف �شبكة من�شطي ال�سالمة �سنة  .2011مركز
التكوين و التتقني يقدم �سنويا حوايل 20 000
�ساعة تكوين .و على �سبيل الـمثال ،فمن بني
الـموا�ضيع الـمطروحة العمل فـي الأماكن
الـمحتب�سة �أو الـمخاطر الكهربائية .من جهة
�أخرى ،متكن حوايل  1 417م�ستخدم من متابعة
ح�ص�ص للتح�سي�س مبدونة ال�سري اجلديدة التي
دخلت حيز التنفـيذ �سنة .2010

مدونة على الإنرتنت

�سنة � ،2011أطلقت ليدك واحدة من �أوىل
الـمدونات اخلا�صة بالـمقاوالت فـي الـمغرب :
«�أنتم و ليدك» .و هدفها الأ�سا�سي هو جعل الزبناء
على اطالع منتظم مب�ستجدات الـمقاولة ،و ذلك
عرب االقرتاح عليهم لـمحتويات متعددة الو�سائط :
�أ�سئلة�/أجوبة ،معلومات عن الأورا�ش التي فـي طور
الإجناز ،ن�صائح عملية ،فر�ص عمل� ،أعمال التنمية
الـم�ستدامة ،عرو�ض �أثمان ...و هذه الـمدونة التي
مت ت�صميمها لتقدمي جتربة ودية و مفـيدة ،هي قناة
جديدة للحوار مع الزبناء و ال�شركاء العموميني
و اخلوا�ص و و�سائل الإعالم.

حلول

الإ�ستثمارات الـمنجزة �سنة  2011قدمت حلوال
ا�ستعجالية �أو نهائية ل�سبع من النقط التي كانت
معر�ضة للفـي�ضان �أثناء الت�ساقطات الـمطرية
القوية  :قنطرة كارنو ,قنطرة لونـكوميطال ،نفق
م�سجد احل�سن الثاين ،نفق طريق العماالت ،حي
درب الديوان� ،ساحة حممد اخلام�س �أمام مقهى
فرن�سا و حي مربوكة احلفرة.

تنوع

ي�شكل ت�سيري التنوع �أولوية بالن�سبة �إىل ليدك.
و بتحفـيز من الـمديرية العامة ،مت ال�شروع فـي
خمطط �أعمال نوعي يت�ضمن  5حماور  :الولوج
�إىل ال�شغل و الإدماج ،ت�سيري و تدبري الـم�سارات
الـمهنية للن�ساء ،ت�سيري و تدبري الـم�سارات الـمهنية
للأ�شخا�ص فـي و�ضعية �إعاقة ،ت�سيري و تدبري
الـم�سارات الـمهنية للأكرب �سنا ،التزام الـمتعاونني
و جودة العي�ش فـي ال�شغل.

يقظة

يتم �إجناز موقع �أنرتانيت خا�ص بتدبري الأزمة.
و �سيمكن جميع الـمتدخلني (الداخليني و اخلارجيني)
من التوا�صل و التعاون بف�ضل مناهج مالئمة :
توثيق �إجراءات الأزمة ،حتديد موقع الآليات
و الفرق ميدانيا ،جتديد دوري ل�صور رادار الأر�صاد
اجلوية الوطنية ،تدبري جغرافـي للأحداث...

22 000

خاليا �سدودة

للحد من مدى احلوادث الكهربائية فـي حالة
الفـي�ضان ،ليدك قامت بتجهيز  34مركز للتوزيع
العمومي حتت الأر�ض مبعدات �سدودة .و �سيتم كل
�سنة تزويد  150مركز بهذه التجهيزات فـي 2012
و .2013

2 067

ت�سرب فـي �إي�صاالت �أو عدادات الزبناء
و  1 250ت�سرب غري مرئي فـي القنوات ،مت
اكت�شافها و �إ�صالحها �سنة  ،2011و ذلك بف�ضل
تقنية «التق�سيم الدوري للمناطق».

اختبار �آيل ل�صالبة الأعمدة مت القيام بها �سنة
 .2011و قد مكنت النتائج من حتديد �أولويات
للأ�شغال و التجديدات .و فـي �سنة  ،2012من
الـمقرر �أن ي�صل عدد الأعمدة التي خ�ضعت
لالختبار  2 300عمود �إنارة.

78 000

تكوين

حتليل (بكتريي ،فـيزيوكميائي� ،إلخ) مت �إجنازها
�سنة  2011من طرف خمترب الـماء ال�شروب التابع
�إىل ليدك .و هذه التحاليل تنجز وفق الـمعايري
الـمغربية ،مع تواتر � %27أكرث من الـمقت�ضيات
القانونية .و قد بلغت ن�سبة الـمطابقة
البكترييولوجية  ،%100و  %99,94بالن�سبة
لـمجموع الـمعايري.

ليدك توا�صل هدفها لإدماج متعاونني ب�إمكانهم
مبادرة العمل الـميداين على الفور و لديهم
ا�ستعداد لـمهن الـمقاولة .و هكذا ،فهي تعزز
تعاونها مع قطاع الرتبية الوطنية من خالل
موا�صلتها االنخراط فـي م�شروع منوذجي للتكوين
بالتناوب الذي انطلق �سنة  ،2010و ذلك فـي �إطار
�شراكة مع جامعة احل�سن الثاين و الوكالة الوطنية
لإنعا�ش الت�شغيل و الكفاءات.
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الأحداث البارزة
بر�سم �سنة 2011
ي ـنـايـ ــر

•< على �إثر رداءة �أحوال الطق�س اال�ستثنائية خالل متم �شهر نونرب ،2010
انعقد (يومي  17و  24يناير) اجتماعان للجنة تتبع التدبري الـمفو�ض،
باعتبارها جهازا حلكامة العقد .الهدف  :تقا�سم معطيات الـمالحظات
الـم�سجلة و و�ضع خمطط الأعمال الأولوية ( 2012 /2011ا�ستثمار
للتطهري الـمطري ،الكهرباء و و�سائل التدخل الـموقعي) .كما �صادقت
هذه اللجان على ميزانيات ا�ستثمار �سنة  2010و قامت بتحليل اخلطوط
العري�ضة لربناجمنا اال�ستثماري ل�سنوات  .2015 - 2011موازاة مع
ذلك ،عقدت ليدك لقاء مع �أع�ضاء مكتب جمل�س مدينة الدار البي�ضاء
من �أجل �أن تعر�ض عليهم تقريرا حول رداءة �أحوال الطق�س خالل �شهر
نونرب .2010
•< الـمحافظة على �إ�شهاد الت�صديق الذي منح �إىل ليدك على �إثر افتحا�ص
لتجديد �إ�شهاد �( ISO 9001إ�صدار  ،)2008الذي �أجنز با�شرتاك بني
«�سنيما – ( »SNIMAجهاز الت�صديق التابع �إىل وزارة ال�صناعة و التجارة)
و «�آفاق �آفنور  AFAQ AFNORالدولية» (م�ؤ�س�سة ت�صديق دولية).
•< احل�صول على اجلائزة الوطنية الأوىل لل�سالمة ،فـي فئة الـم�ؤ�س�سات العمومية
الكربى ،و التي تنظمها وزارة ال�صناعة و التجارة و التكنولوجيات احلديثة.
و مت على �إثر افتحا�ص �أجنزته الوزارة ،االعرتاف بانخراط الـمقاولة
و ب�أعمالها و النتائج الـمح�صل عليها فـي جمال تدبري ال�صحة و ال�سالمة
فـي ال�شغل.

فـبـرايـ ــر

•< انعقاد اجتماع للت�أطري فـي ليدك (� 120شخ�ص) ،و ذلك من �أجل طرح
الـموا�ضيع الـم�ستجدة و التذكري برهانات الـمقاولة.
•< اعتماد ا�سرتاتيجية جديدة حل�ضور ليدك على الإنرتنت ،و ذلك من
�أجل تقدمي �أف�ضل معلومة لعموم اجلمهور و الزبناء ،خا�صة عرب خلق
ح�سابات ليدك فـي ال�شبكات الإجتماعية.
•< �إعطاء انطالقة دورة جديدة للتكوين «منهج» لفائدة �أطر ليدك ذوي
اخلربة .و هذه الدورة التكوينية لـمدة � 12شهرا ،تتوزع على  14مادة
تتعلق بالتنمية الـم�ستدامة ،ت�سيري الفرق و الـم�شاريع ،و كذا تطوير
التنمية ال�شخ�صية .و بالن�سبة للـم�سريين ذوي اخلربة (ر�ؤ�ساء �أق�سام،
م�صالح ،)...فهذه الدورة التكوينية تعو�ض الدرو�س النظرية و التطبيقية.
•< �إعطاء انطالقة م�شروع «الإ�شتغال الإيكولوجي» ،و ذلك للتقليل �إىل
�أق�صى درجة من ب�صمة الكربون الذي تخلفه الـمقاولة و تر�شيد عمليات
الطباعة .ليدك من �أوائل الـمقاوالت فـي الـمغرب التي اعتمدت هذا احلل
الـمبتكر الذي بف�ضله يتوقع اقت�صاد  3,2مليون ورقة فـي ال�سنة� ،أي ما
يعادل � 275شجرة.
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•< افتتاح معر�ض «لنعمل من �أجل التنوع البيولوجي» للعموم و خا�صة
الـمدار�س ،و ذلك بف�ضاء ليدك .مت تنظيم زيارات موجهة لفائدة �أكرث
من  1200طفل من مدار�س و جمعيات الدار البي�ضاء .الهدف :
حت�سي�سهم بالـمحافظة على البيئة و على اقت�صاد الـموارد .و فـي
الـمنا�سبة ذاتها ،متكن الزوار من اكت�شاف خمتلف مهن ليدك.

مـ ــار�س

•< يوم  23مار�س ،انعقاد جمل�س الإدارة الذي مت خالله تقدمي ح�سابات
 .2011انعقاد الـمجل�س كان م�سبوقا باجتماع جلنة االفتحا�ص ،كما �أنه
اعتمد تنظيما داخليا للجنة الرتقية و الأجور.
•< مبنا�سبة اليوم العالـمي للـماء ،و لتح�سي�س و�سائل الإعالم برهانات
الـمحافظة على هذا الـمورد ،مت تنظيم ور�شة حول مو�ضوع توزيع و جودة
الـماء فـي الدار البي�ضاء الكربى .و ذلك مب�شاركة �أ�ستاذ بكلية العلوم
و كذا  22منربا �إعالميا.
•< نظمت ليدك يوم  22مار�س  2011على مدى �ساعتني ،حلقة توا�صلية
عرب الر�سائل الفورية مع مدير ا�ستغالل الـماء على الفـي�سبوك و تويرت.
و قد قام اخلبري بالإجابة على جميع الأ�سئلة التي طرحها م�ستعملو
االنرتنت حول هذا الـمو�ضوع.

أ�بــريـ ـ ــل

•< تنظيم يوم حت�سي�سي موجه جلميع الـمقاوالت التي تنجز �أورا�شا لفائدة
ليدك ،و ذلك حول مو�ضوع «من �أجل ور�ش مثايل» .و كان الهدف من
هذا اليوم ،تعبئة الـم�شاركني و جعلهم يحققون تقدما فـي جمال ال�سالمة
و اجلودة فـي الأورا�ش.

يــونـيـ ــو

•< فـي فاحت يونيو ،انعقاد اجلمعية العامة التي �صادقت على ح�سابات
و تقرير التدبري بر�سم ال�سنة الـمالية .2010
•< انطالق �أول �شطر من �أ�شغال قناة االلتقاط و التحويل ال�ساحلية ب�شرق
الدار البي�ضاء .فـي هذه الـمنطقة ,الـمن�ش�أة �ستحمي ال�ساكنة و ال�شواطئ
من التلوث ال�سائل الناجت عن مقذوفات الـمياه العادمة (الـمنطقة
الغربية  -العنق� ،سبق معاجلتها).
•< تنظيم �أول �أ�سبوع للتنمية الـم�ستدامة موجه للمتعاونني حول مو�ضوع
«كل يوم ،لكل فعل قيمته» .و متحورت هذه التظاهرة حول الـمحاور
ال�سبعة لـمخطط عمل التنمية الـم�ستدامة لـ «ليدك».

يــولـيـ ــوز

•< فـي  7يوليوز ،انعقاد اجلمعية العامة العادية حلاملي ال�سندات على �إثر
�إ�صدار �سندات االقرتا�ض �سنة  2010لـمدة � 15سنة ،و ذلك مببلغ
 1,2مليار درهم من �أجل دعم ال�سيا�سة اال�ستثمارية الهامة التي تنهجها
الـمقاولة .و مت تعيني ممثل حاملي ال�سندات.
•< مت رعاية �شاطئ لال مرمي بالدار البي�ضاء لل�سنة التا�سعة على التوايل،
و ذلك ب�شراكة مع م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة و مقاطعة �أنفا.
و قامت ليدك فـي الفرتة ال�صيفـية بتن�شيط ور�شات للتح�سي�س بحماية
البيئة و الـموارد لفائدة الكبار و ال�صغار.
•< �إعادة تنظيم مديرية الزبناء  :و�ضع هيكل تنظيمي �أكرث قربا من الواقع
العملي للزبناء ،ميتد من ت�صميم عرو�ض اخلدمات �إىل العالقة مع
الزبون .و هكذا ،ترتكز هذه الـمديرية على �أربعة �أق�سام  :الت�سويق،
م�شاريع جمال الزبناء ،اخلربة فـي جمال الزبناء و العالقات مع
الزبناء.
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غــ�شـ ــت

•< �إطالق خدمة « »SMS Infoلـمزيد من القرب و التفاعل مع زبنائنا
اخلوا�ص .و الهدف هو �إخبار الزبون فـي الوقت حينه بو�ضعية ا�شرتاكه
و ب�أ�شياء �أخرى تت�صل بعقده ،مثل فاتورته الـمقبلة �أو ارتفاع غري معتاد
فـي ا�ستهالكه.
•< فـي ظل ا�ستمرارية �إ�شهاد الت�صديق اخلا�ص بالـماء الذي مت احل�صول
عليه �سنة  ،2010ح�صلت ليدك على �إ�شهاد �إيزو  ISO 17025للكهرباء،
وذلك بوا�سطة الـمركز التقني للـمقاي�سة التابع لها و الذي يقوم بتدبري
حظرية العدادات ،مما يعد �سابقة فـي الـمغرب.
•< تفعيل القرارات احلكومية فـي جمال الرواتب .طبقا للـمقت�ضيات
التعاقدية ،ليدك طبقت القرارين الـمتعلقني بالزيادة فـي الأجر
للـم�ستخدمني اخلا�ضعني للنظام الأ�سا�سي لتوزيع الـماء ال�شروب
و الكهرباء .يتعلق ذلك بـ :
• القرار رقم  497بتاريخ  17غ�شت  ،2011و الـمتعلق ب�إعادة تقييم
		 الزيادة فـي الراتب الأ�سا�سي،
• القرار رقم  496بتاريخ  17غ�شت  ،2011و الـمتعلق بالـمراجعة لفائدة
		 الأطر اخلا�ضعني للنظام الأ�سا�سي ،لـمبالغ التعوي�ض الـم�ؤدى
		 عن حتمل م�س�ؤولية و الـمهام و التعوي�ض عن ال�سكن.
•< للحد من الفـي�ضانات الـمحتملة فـي حالة الت�ساقطات القوية ،بد�أت
ليدك بح�ضور �سلطات العمالة فـي القيام ب�أ�شغال فـي النقط احل�سا�سة.
و تهدف هذه الأ�شغال �إىل تقوية �شبكة تطهري الـمياه الـمطرية ب�شارع
موالي ا�سماعيل فـي عني ال�سبع (القنطرة الـم�سماة لونـكوميطال).

�ش ـتـنـب ــر

•< يوم � 8شتنرب ،انعقاد جمل�س الإدارة للـم�صادقة على احل�سابات ن�صف
ال�سنوية .و كان م�سبوقا باجتماع للجنة الأخالقيات .و من جهة �أخرى� ،صادق
الـمجل�س على اقرتاح تو�سيع �صالحيات جلنة الأخالقيات لت�شمل التنمية
الـم�ستدامة.
•< �إعطاء انطالقة جائزة «امتياز» التي تهدف �إىل مكاف�أة �أعوان ليدك ذوي
�أف�ضل الـمبادرات ( 60عونا متوقعا كل ثالثة �أ�شهر).
•< تو�سيع �شبكة ف�ضاءات اخلدمات «ت�سهيالت» على الـم�ستوى الوطني
و الدويل .و التي متكن زبناء ليدك من ت�سديد فواتريهم فـي الـ 800
نقطة �أداء موزعة فـي الدار البي�ضاء و نواحيها ،و كذا فـي باقي مدن
الـمغرب .ف�ضاءات اخلدمات «ت�سهيالت» هي مفتوحة على الـم�ستوى
الدويل (فـي فرن�سا و بلجيكا).
•< القيام بعملية كربى لو�ضع خاليا �سدودة فـي مراكز التوزيع الكهربائي
الـمتواجدة حتت الأر�ض .و هذه الـمراكز الـمعر�ضة لأن تغمرها الـمياه
فـي حالة رداءة كبرية لأحوال الطق�س� ،سيمكنها بذلك اال�ستمرار فـي
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ت�أمني توزيع كهرباء اجلهد الـمتو�سط .فـي نهاية الـمطاف ،يتوقع �أن يتم
جتهيز  300مركز بهذه اخلاليا.
•< �إعطاء انطالقة موقعني منوذجيني (الـمديريات اجلهوية بنم�سيك
و الـمحمدية) لت�أمني المركزية الو�سائل و تدبري تدخالت الإنارة
العمومية ،و ذلك من �أجل مزيد من القرب و الفاعلية .و بالـموازاة مع
ذلك� ،سيتم �إحداث وظيفة عون «الـمنري» .و �سيتجول ه�ؤالء الأعوان فـي
الطرقات و �سيقومون بالإبالغ عن االختالالت الـمالحظة فـي الأعمدة
و �أي�ضا فـي التجهيزات الأخرى التي يتم تدبريها من طرف ليدك.

أ�ك ـتـوب ــر

•< تنظيم اللقاء الدرا�سي ال�سنوي العا�شر مع و�سائل الإعالم ،و ذلك لعر�ض
م�شاريع ،و �أن�شطة و كذا الرهانات الكربى لـ «ليدك» .اللقاء عرف
م�شاركة حوايل � 30صحافـي ميثلون منابر ال�صحافة الـمكتوبة و الراديو
و التلفزيون.
•< بدء العمل بالربنامج الـمتنقل اجلديد ليدك بجهاز �سمارتفون
 smartphoneالذي ميكن زبناء ليدك من ت�سديد فواتريهم انطالقا
من الهاتف (�أول تطبيق فـي الـمغرب للأداء بوا�سطة الهاتف الـمحمول)،
و ميكنهم من توجيه �شكاية لـمركز االت�صال الهاتفـي (مع �إر�سال
�صورة) ،و من االطالع على الـم�ستجدات (عرب �صفحات ليدك على

الفـي�سبوك ،تويرت و يوتوب) و كذا حتديد �أماكن نقط الأداء (بوا�سطة
التمو�ضع اجلغرافـي).
•< انتهاء �أ�شغال الهند�سة الـمدنية لـمحطة ت�صفـية الـمياه العادمة لـمديونة
(يتوقع �أن ي�ستفـيد منها � 40000ساكن) .و �ستتوا�صل �أ�شغال التجهيز
�إىل غاية الت�شغيل �سنة  .2012و هذه الـمحطة الـمجهزة ب�أغ�شية
تتيح معاجلة الـمياه العادمة لإعادة ا�ستعمالها فـي ال�سقي ،تعد �سابقة
تكنولوجية فـي الـمغرب.

نــونـبـ ــر

•< التح�سي�س بالأخالقيات لفائدة حوايل  900من فئات الأطر و �أعوان
الت�أطري ،و ذلك عرب تفعيل مرجع ليدك الـم�صادق عليه من طرف
جمل�س الإدارة.

دج ـنـبـ ــر

•< فـي  2دجنرب� ،إمداد الكهرباء جلميع مرافق مركز موروكو مول من �أجل
افتتاحه .و قد تعب�أت فرق ليدك لت�أمني الـموقع و احرتام �آجال الور�ش.
يبلغ حجم الطاقة الـمطلوبة عند االنطالق  %0,8من �إجمايل الطاقة
الـم�شرتاة (اال�ستهالك ال�سنوي يقدر هو الآخر بـ  30جيغاواط �ساعة).
•< فـي  7دجنرب ،انعقد جمل�س الإدارة و مت خالله درا�سة توقعات نتائج
ال�سنة الـمالية  2011و ميزانية  .2012انعقاد الـمجل�س كان م�سبوقا
باجتماع جلنة الرتقيات و الرواتب.
•< تقييم من طرف وكالة ﭬيجيو  Vigeoلفعالية ليدك فـي جمال الـم�س�ؤولية
االجتماعية على م�ستوى ت�صنيف ي�ضم الـمقاوالت الـ  40الأوىل الـمدرجة
ـمفتح�ص بالن�سبة
فـي البور�صة فـي الـمغرب ،و ذلك وفقا لـمعايري ال ِ
لـمعيار  .26000ليدك متتاز بالتزامها الـمجتمعي و تدبريها للـموارد
الب�شرية .فهي توا�صل القيام بذلك فـي جمموع �إ�شكاليات الـم�س�ؤولية
االجتماعية ،و خا�صة فـي جمال الـمحافظة على البيئة .و قد �أقيم يوم
 30يناير  2012حفل لت�سليم جوائز « »Top Performer RSEلـ 8
مقاوالت رائدة عن كل واحد من جماالت الـم�س�ؤولية االجتماعية .و من
بني الـمقاوالت الثمانية ،متت مكاف�أة ليدك على التزامها باحرتام حقوق
الإن�سان ،و خا�صة فـي جمال الوقاية من التمييز و ت�شجيع تكاف�ؤ الفر�ص.
•< االنتهاء من بناء الـمخترب اجلديد لـمراقبة جودة الـماء ال�شروب و الـمياه
العادمة.
•< موا�صلة �أ�شغال حتويل ال�شبكات فـي �إطار ور�ش الطراموي  30 :كلـم مت
حتويلها .الأ�شغال الـمتبقية و الـمتعلقة بتغيري م�سار الطراموي� ،سيتم
�إجنازها فـي بداية  .2012من بني هذه الأ�شغال ،حتويل  2كلـم من
ال�شبكات فـي �شارع احلزام الكبري و �إي�صاالت فـي ملتقيات طرقية ح�سا�سة.
التقــريـ ــر
ال�س ـن ـ ــوي

15

الأرق ـ ــام الأ�سـا�س ـيـ ـ ــة
%14,25

الـم�ساهمون
الـم�ساهم

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

الـمجموع

الـمبلغ مباليني الدرهم
408
158
120
114
800

%
51
19,75
15
14,25
100

%15

%51

%19,75

�سويز البيئة
فـيبار القاب�ضة ()cdg
الـملكية الوطنية للت�أمني
الـمتداول بالبور�صة

مبيعات الـمواد �سنة 2011

الـمهنة
احلجم * GWh - Mm3
3619
الكهرباء
141
الـماء
133
التطهري ال�سائل
		
الـمجموع

%72
القيمة * مباليني الدرهم
3696
1086
315
5096

%6

* مبا فـي ذلك الـمجانيات

% 21
الكهرباء
الـماء
التطهري ال�سائل
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%23
%22

ا�ستثمارات  2011مباليني الدرهم

(�ضمنها التحمالت غري الـمبا�شرة �أو الأتعاب ،خارج �ض.ق.م للـمفو�ض له ،مبا فـي ذلك �ض.ق.م ل�صندوق الأ�شغال)

%3
%53

الـمبلغ

الـمهنة

290
297
691
34
1312
564

الكهرباء و الإنارة العمومية
الـماء
التطهري ال�سائل
الـم�شرتك
الـمجموع
و �ضمنه الـمفو�ض له (خارج ال�ضرائب)

%
22
23
53
3
100
43

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

%31
%10

توزيع الـم�ستخدمني
�إىل غاية 2011 /12 /31
الفئة

%59

الأطر
�أعوان الت�أطري
�أعوان التنفـيذ
الـمجموع

العدد

551
963
1920
3434

%
10
31
59
100

الأطر
�أعوان الت�أطري
�أعوان التنفـيذ
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البني ــات التنظيميـة
ل�شـركة ليدك
جمل�س الإدارة
الرئي�س

دومينيك ماجنان دوان�س
�سويز البيئة

نواب الرئي�س

�أمني بنحليمة
فـيبار 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 فـيبار القاب�ضة
دوين نيمون
�سويز البيئة
فابري�س رو�سينيول
�سويز البيئة
جان بيري �إيرمونو
�سويز البيئة
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جلنة الـمديرية العامة
فـي  1يوليوز 2011
 .1جان با�سكال داريي
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
 .9لور جريودي
مديرة وظائف الدعم
� .10سرييل م�ؤدن
الـمدير الإداري و الـمايل
 .11جوليان بونياتوف�سكي
مدير تدبري العقد
 .12عبد اهلل طالب
مدير التوا�صل
و التنمية الـم�ستدامة
� .13إقبال التومي
مدير الـموارد الب�شرية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

التقــريـ ــر
ال�س ـن ـ ــوي

19

حـكــامـ ــة ل ـي ـ ــدك
تت�ضمن حكامة ليدك حمورين  :حكامة داخلية تتمحور حول
الهيئات التابعة لـمجل�س الإدارة ،و حكامة التدبري الـمفو�ض
فـي عالقة مع ال�سلطات.
حكامة داخلية
يتكون جمل�س �إدارة ليدك و اللجن التابعة لها من احرتافـيني ذوو خربة من
خمتلف جماالت التكوين.
•< جمل�س الإدارة
اعتمد جمل�س الإدارة الف�صل بني مهام رئي�س جمل�س الإدارة و الـمدير
العام .يتكون جمل�س الإدارة من � 10أع�ضاء و ينعقد على الأقل  3مرات فـي
ال�سنة .يحدد جمل�س الإدارة توجهات عمل ليدك و يحر�ص على تفعيلها.
و يتدار�س الـميزانية ،و اال�سرتاتيجية الـمالية ،و اال�ستثمارات و كذا
ا�سرتاتيجية العمل الـميداين (الـمهن ،الـموارد الب�شرية ،الزبناء ،التنمية
الب�شرية.)...
•< اجلمعية العامة
جتتمع اجلمعية العامة مرة فـي ال�سنة على الأقل ،و ميكن لـمجموع
الـم�ساهمني الـم�شاركة فـي اجتماعها .و ت�ستمع لتقرير جمل�س الإدارة
و منتدبي احل�سابات .تقوم مبناق�شة ،تقومي �أو الـم�صادقة على احل�سابات.
و تقرر �أي�ضا فـي تخ�صي�ص النتائج و حتدد الربيحة.
•> جلنة االفتحا�ص
جلنة االفتحا�ص ت�ساعد جمل�س الإدارة فـي احلر�ص على دقة و �صدق
احل�سابات االجتماعية و الـموطدة لـ «ليدك» ،و �أي�ضا على جودة الـمراقبة
الداخلية و على الـمعلومة الـ ٌم َ�س َّلمة للـم�ساهمني و للأ�سواق .و ت�ستمع جلنة
االفتحا�ص مرة فـي ال�سنة ،على اخل�صو�ص لـمنتدبي احل�سابات فـي غياب
كل �أع�ضاء الإدارة العامة.
•> جلنة الأخالقيات و التنمية الـم�ستدامة
جلنة �أخالقيات ليدك مت �إن�شا�ؤها منذ انطالق التدبري الـمفو�ض �سنة
 .1998و قد و�سعت مهامها لت�شمل التنمية الـم�ستدامة �سنة .2011
و حتر�ص اللجنة على احرتام القيم الفردية و اجلماعية التي تبني عليها
ليدك عملها .و حتر�ص �أي�ضا على قواعد ال�سلوك التي يتعني على كل واحد
من الـمتعاونني تطبيقها .و تقابل عدد هذه القيم الـم�س�ؤوليات اخلا�صة
بـ «ليدك» فـي جمال حقوق الإن�سان ،البيئة و التنمية الـم�ستدامة.
يتعني �أي�ضا على اللجنة �أن حتر�ص على هيكلة و �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على
خمطط عمل التنمية الـم�ستدامة للـمقاولة (حتديد �سيا�سة ،ميثاق ،منح
عالمة اجلودة� ،إلخ.).
•> جلنة الرتقيات و الرواتب
تتكلف على اخل�صو�ص بدرا�سة �أمور ترقيات و رواتب م�سريي ليدك .تتم
ا�ست�شارتها حول نظام �إجمايل الرواتب بالـمقاولة ،و تطوراتها ،و �سيا�ستها
فـي تدبري الأطر العليا و حول وجود خمطط للتداول على الـمنا�صب
الأ�سا�سية فـي الـمقاولة.
التقــريـ ــر
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•> جلنة �إدارة ليدك
جلنة الإدارة هي جهاز يعنى داخليا باتخاذ القرار فـي ليدك .جتتمع على
الأقل مرة كل �شهر لدرا�سة �أهم القرارات و التوجهات و القيام بالإدارة
العامة للـمقاولة .و تتكون من  13ع�ضوا.
•> م�س�ؤول الأخالقيات
ي�ساهم م�س�ؤول الأخالقيات فـي حتديد القواعد و الواجبات فـيما يخ�ص
الأخالقيات الـمهنية و يحر�ص على احرتامها فـي الـمقاولة .يقدم
الـم�ساعدة و اال�ست�شارات لكل متعاون يت�ساءل عن الأخالقيات ،و ي�ساهم فـي
حتديد ال�سلوكيات اجليدة .و ي�شارك فـي الوقاية من الـمخاطر الـمرتبطة
بالأخالقيات و التنمية الـم�ستدامة و يعر�ض م�سعى �أخالقيات الـمقاولة على
جلنة الأخالقيات و التنمية الـم�ستدامة.

حكامة التدبري الـمفو�ض ،فـي عالقة مع ال�سلطات
الأطراف الـموقعون على عقد التدبري الـمفو�ض هم :
•< ال�سلطة الـمفو�ضة ،تتكون من اجلماعات احل�ضرية الثالث للدار البي�ضاء
و الـمحمدية و عني حرودة،
•< الـمفو�ض له (ليدك)،
•< �سلطة الو�صاية (وزارة الداخلية).
ال�سلطة الـمفو�ضة ت�سند التدبري الـمفو�ض خلدمات توزيع الـماء ال�شروب
و الكهرباء و خدمات التطهري ال�سائل و الإنارة العمومية ،للـمفو�ض له الذي
يقبل القيام بهذه اخلدمات طبقا لل�شروط الـمن�صو�ص عليها فـي عقد
التدبري الـمفو�ض.
ال�سلطة الـمفو�ضة لها �سلطة الـمراقبة التقنية و الـمالية و مراقبة التدبري.
يتم ب�شكل منتظم� ،إعداد وثائق متكن من تتبع العقد (تقارير �سنوية تقنية
و مالية ،ميزانيات �سنوية ،ن�شر القوائم الـمحا�سبية .)...من جهة �أخرى،
�أبرمت  12جماعة مدارية عقدا مع ليدك للتدبري الـمفو�ض ين�ص على �أن
العقد الـمربم مع ال�سلطة الـمفو�ضة يطبق عليها.
مراقبة تدبري و ا�ستغالل اخلدمات الـمفو�ضة تتم با�سم و من �أجل ال�سلطة
الـمفو�ضة ،عرب جلنة م�صلحة دائمة للـمراقبة تعينها هذه الأخرية .ت�شكيل
و اخت�صا�صات هذه الـم�صلحة يتم حتديدها من طرف ال�سلطة الـمفو�ضة
طبقا لـمقت�ضيات عقد التدبري الـمفو�ض .الـم�صلحة الدائمة للـمراقبة هي
ب�شكل خا�ص طرف متدخل فـي �إعداد برامج اال�ستثمارات و �أولويتها ،و كذا
فـي جلان عرو�ض الأثمان الـمرتبطة بهذه العمليات.
من جهة �أخرى ،هناك جلنة تتبع مكلفة بتنفـيذ العقد و تتكون من منتخبني
ميثلون ال�سلطة الـمفو�ضة (� 9أع�ضاء) و ممثلني عن وزارة الداخلية (ع�ضوين)
و ممثلني عن ليدك (� 9أع�ضاء) .مقت�ضيات تنظيم و عمل جلنة التتبع حمددة
فـي نظام داخلي معتمد باتفاق م�شرتك من قبل �أطراف عقد التدبري الـمفو�ض.
قرارات جلنة التتبع يجب �أن حتظى ب�إجماع من �أع�ضائها .و تتعلق بالق�ضايا
الـمرتبطة بالـميزانية ال�سنوية ،و برنامج اال�ستثمار اخلما�سي ،و �صندوق
الأ�شغال ،و دفرت التحمالت ،و قائمة البنود الإدارية العامة ،و بالتعريفة.
التقــريـ ــر
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جم ـ ــال مناطـ ــق
تدخ ـ ــل لي ــدك
•< توزيع الـماء و الكهرباء
•< خدمات التطهري ال�سائل و الإنارة العمومية
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بعـ ــ�ض الـم�شــاريــع
الــرائــدة

2011<<<1997
منذ غ�شت  ،1997ا�ستثمرت ليدك  11,2مليار درهم �ضمنها  6مليار درهم
ممولة من طرف الـمقاولة .هذه اال�ستثمارات ال�ضخمة ،مكنت من ت�أهيل
و تقوية �شبكات الـماء و التطهري و الكهرباء و الإنارة العمومية .و �ساهمت
الـم�شاريع العديدة الـمنجزة على التوايل ،فـي جعل الدار البي�ضاء مدينة
ع�صرية كما هي اليوم .و بالفعل ،فقد التزمت ليدك لدى ال�سلطات ب�أن
تكون فاعال رئي�سيا فـي تنمية الـمدينة ،و هي تقوم اليوم بهذا الدور كليا.
من بني هذه الـم�شاريع ،نذكر ت�أمني خمتلف �شبكات الكهرباء �أو �أي�ضا تقوية
قدرات توزيع الـماء و الكهرباء ،و التي تواكب تو�سع الـمدينة .ليدك تعمل
كذلك من �أجل راحة ال�سكان و حماية البيئة عرب م�شاريع كربى للتطهري
ال�سائل .هكذا ،متيزت �سنة  2011ب�إعطاء انطالقة م�شروع حماربة تلوث
ال�ساحل ال�شرقي للدار البي�ضاء.
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ال�سـيــاق الـزمـ ـنـ ــي

07/2003

النوا�صر
بناء خزان ب�سعة 10000
مرت مكعب و و�ضع  12كلـم
من القنوات لتقوية تزويد
الـمدينة بالـماء ال�شروب.
 30مليون درهم

الكهرباء

2010/1997

99/1998
جهة الدار البي�ضاء الكربى
�إعادة ت�أهيل و تقوية و �إعادة
هيكلة �شبكة اجلهد الـمتو�سط.
 483مليون درهم
جهة الدار البي�ضاء الكربى
�إعادة ت�أهيل و تقوية و �إعادة
هيكلة �شبكة اجلهد الـمنخف�ض.
 425,7مليون درهم

�سيدي عثمان
�إن�شاء مركز حتويل كهربائي
لت�أمني تزويد الـمنطقة
بالكهرباء.
 43مليون درهم
جهة الدار البي�ضاء الكربى
كهربة الدواوير
و �أحياء ال�صفـيح.
 13,5مليون درهم

05/2001

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

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

2000

التطهري ال�سائل

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

2000

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

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

2002

1998

1999

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

2002

�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

2004

الـماء ال�شروب

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

2005

2003

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

2003

2010/1997

>>>7991

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

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

الإنارة
العمومية
التقــريـ ــر
ال�س ـن ـ ــوي
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10/2004

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

2005

10/2009

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

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

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

10/2009

2005

07/2005

عني ال�شق
�إن�شاء حو�ض العوا�صف درب
الديوان (�سعة التخزين 11000
مرت مكعب) للتوفر على
القدرة على التخزين فـي حالة
الت�ساقطات الـمطرية القوية.
 43مليون درهم

2010

2007

10/2009

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

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

2010

2006

2009

2010

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

2008

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

10/2009

2009

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
عملية مراقبة �أعمدة الإنارة.
 1,3مليون درهم

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

بناء حمطة ت�صفـية الـمياه
العادمة لـمديونة.
 75مليون درهم
بداية �أ�شغال م�شروع
حماربة تلوث ال�ساحل
ال�شرقي للدار البي�ضاء.
 57مليون درهم

�إعادة ت�أهيل القنوات الـمجمعة
الكربى �أ�سفل حي مربوكة
و �أ�سفل �شارع عبد الـمومن.
 5مليون درهم
و�ضع ترابطات بني مركز
التحويل �سيدي عثمان و مركز
التحويل زناتة مع تقوية اجلهد
الكهربائي بهذا الأخري.
 14,5مليون درهم
جتهيز  34مركز حتت الأر�ض
للتوزيع العمومي ،مبعدات
�سدودة لتخفـيف مدى احلوادث
فـي حالة الفـي�ضانات.
 3,2مليون درهم

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

2011

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

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

2011

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

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

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

2011

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

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

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

2011

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

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

<<<2011

عملية مراقبة  2067عمود �إنارة.
 1,4مليون درهم

التقــريـ ــر
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ا�سـت ـثـمـ ــارات

مــوا�صـلــة الـمجهــودات
لال�ستجابـة لـمتطلبات تــنميــة
مدينــة الدار البي�ضاء الكــربى
لدعم التنمية احل�ضرية للدار البي�ضاء الكربى ،ليدك تقود
برناجما كبريا  :ا�ستثماراتها ارتفعت بـ  %4,5مقارنة مع �سنة
 .2010و بناء على ذلك ،متثل �سنة  2011رقما قيا�سيا فـيما
يخ�ص قيمة اال�ستثمارات الـمنجزة .و هكذا ،ا�ستثمرت ليدك
 11,2مليار درهم� ،ضمنها  6مليار درهم ممولة من طرف
الـمقاولة ما بني غ�شت  1997و دجنرب .2011
ميثل جمال التطهري ال�سائل من الناحية الـمالية بالن�سبة �إىل ليدك،
 %37من جمموع الـمبالغ الـم�ستثمرة منذ �سنة  1997و  %53من جمموع
اال�ستثمارات الـمنجزة �سنة  ،2011و يتواجد هذا القطاع فـي قلب �أولويات
الـمقاولة .و بف�ضل هذه اال�ستثمارات ،مت القيام بالعديد من الأعمال :
مت حت�سني ن�سبة الإمداد (تو�سعة و تقوية ال�شبكة) ،وتقليل خماطر التدفقات
خالل الأمطار القوية ،و توا�صلت م�شاريع حماربة التلوث.
حوايل  %24من جمموع الـمبالغ مت ا�ستثمارها فـي ن�شاط الـماء ال�شروب
منذ �سنة  .1997عرب هذه اال�ستثمارات مت تقوية و�سائل مراقبة جودة الـماء،
و حت�سني ن�سبة الإمداد .كما همت اال�ستثمارات اقت�صاد الـمورد الـمائي.
و بالفعل ،فقد جعل الـمغرب من الـمحافظة على هذا الـمورد رهانا وطنيا.
قطاع الكهرباء ميثل هو الآخر  %31من �إجمايل الـمبلغ الـم�ستثمر منذ
�سنة  .1997و هكذا ،متكنت ليدك من اال�ستجابة �إىل الطلب الـمتزايد
على الكهرباء ،و جتديد البنيات التحتية و القيام ب�أن�شطة تتعلق باقت�صاد
الطاقة.

اال�ستثمارات الـمنجزة ما بني 2011 - 1997

مبليون الدرهم باحت�ساب ال�ضرائب (�ضمنها التحمالت غري الـمبا�شرة �أو الأتعاب ،خارج
�ض.ق.م للـمفو�ض له ،مبا فـي ذلك �ض.ق.م ل�صندوق الأ�شغال)
الـمبلغ
الـمهنة
%
مباليني الدرهم
الكهرباء و الإنارة العمومية
الـماء
التطهري ال�سائل
الـم�شرتك
الـمجموع
و �ضمنه متويل ليدك

3 454
2 641
4 137
980
11 212
5 959

31
24
37
9
100
53

بلغت ح�صة اال�ستثمارات الـمخ�ص�صة للو�سائل الـم�شرتكة منذ  1997ن�سبة
 .%9و مكنت هذه اال�ستثمارات من حت�سني جودة اخلدمة الـمقدمة للزبون
(لتهيئة و جتهيز الوكاالت و تطوير خدمات جديدة) ،و كذا حت�سني ظروف
العمل (مت �إعادة تهيئة بع�ض الـمقرات) .فـي الأخري ،قامت الـمقاولة
بالتجهيز بو�سائل تقنية و معلوماتية فعالة (خمترب حتليالت الـمياه على
�سبيل الـمثال).

التقــريـ ــر
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ا�ستغالل الـماء

الـمحافظة على الـمورد الـمائي
النتائج الـملمو�سة لـمخطط العمل 2015 - 2010
ما �أجنزته ليدك من �أعمال القت�صاد الـماء ال�شروب� ،أكد
جناعته .و من �أجل مراجعة الـمخطط الـمديري ،مت تقا�سم
حتديد ر�ؤية جديدة للحاجيات من البنيات التحتية مع ال�سلطة
الـمفو�ضة.
احلفاظ على ال�شبكات
الـمحافظة على الـموارد هي �أول هدف تقني م�شرتك قامت الـمقاولة
بتحديده جلميع متعاونيها ،و ذلك لل�سنة الثانية على التوايل .ليدك تطور
برناجما للأعمال الـمندجمة ي�شمل �إ�شكالية �ضياع الـماء فـي ال�شبكة،
�ضياع فـي العد و خ�سائر جتارية .على �سبيل الـمثال ،انخرطت ليدك بقوة
فـي برنامج للتحكم فـي �ضغط التوزيع .و يهدف هذا الـم�شروع �إىل تخفيف
ال�ضغط فـي القنوات (مع �ضمان م�ستويات ال�ضغط الـمحددة فـي عقد
التدبري الـمفو�ض) ،و ذلك من �أجل تقليل الك�سور فـي ال�شبكة و الأحجام
التي ت�ضيع �أثناء الت�سربات .فـي �سنة  ،2011ان�ضافت الأحياء العليا ب�سيدي
الربنو�صي و عني ال�سبع �إىل الـمناطق الـم�سماة «ذات ال�ضغط الـ ُمع َّدل».
هكذا ،ف�ضمن كربيات الـمدن العالـمية ،ت�ستفـيد الدار البي�ضاء اليوم من
�إحدى �أف�ضل التغطيات بهذه التكنولوجيا.

حماربة الت�سربات
�إ�ضافة �إىل هذه الأعمال التي تقوم بها ،ليدك تنهج منذ �سنة 2009

ا�سرتاتيجية البحث عن الت�سربات ت�سمى «التق�سيم الدوري للـمناطق»
و تقت�ضي تق�سيم ال�شبكة �إىل قطاعات متداخلة و مراقبة ال�صبيب ليال.
بهذا ال�شكل ،ي�س ُهل ك�شف الـمناطق التي تتواجد بها ت�سربات .فـي متم �سنة
� ،2011أ�صبح  %70من ال�شبكة م�ستفـيدا من هذه التقنية ،مما مكن من
ك�شف و �إ�صالح �أكرث من  1 250ت�سرب غري مرئي فـي القنوات
و  23 500ت�سرب فـي �إي�صاالت �أو عدادات الزبناء خالل �سنة  .2011من
ناحية �أخرى ،و للحفاظ على مكت�سبات برناجمها للمحافظة على الـمورد
الـمائي ،كثفت ليدك �سنة  2011برناجمها للتجديد من خالل ا�ستبدال حوايل
� 6 500إي�صال (�ضمنها �أكرث من � 4 700إي�صال معزول) و  29كلـم من
قنوات الـماء ال�شروب .و مت حتقيق هذه النتائج بف�ضل خربة جديدة لـ «ليدك»
فـي جمال الت�شخي�ص الهيكلي ل�شبكات الـماء ال�شروب و بوا�سطة تطوير �آليات
التحليل اخلرائطي الفعالة .و قد مكنت هذه الأ�ساليب من حتديد القنوات
و الإي�صاالت الأكرث ح�سا�سية ،و بالتايل ،حتديد �أولويات اال�ستثمارات.

جمهودات مثمرة
مكنت جميع هذه الأعمال من حت�سني الـمردودية بـ  %3فـي �شبكة الـماء
ال�شروب بني �سنتي  2009و �( 2011أي اقت�صاد  4مليون مرت مكعب من
الـماء فـي ال�سنة) ،مع ت�سجيل نتيجة بلغت  %75,5مبتم �شهر دجنرب .2011
و ت�شكل هذه النتيجة �أف�ضل �أداء لل�شبكة غري م�سبوق فـي الدار البي�ضاء.
بف�ضل هذه الـمقاربة ال�شمولية و الـمندجمة للـمحافظة على الـموارد ،ليدك
اكت�سبت مهارة و خربة معرتف بها داخل جمموعة �سويز البيئة� .أ�صبحت
التقــريـ ــر
ال�س ـن ـ ــوي
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اال�ستثمارات 2011

 297مليون درهم

مت ا�ستثمارها
و �ضمنها  138مليون درهم من طرف ليدك 75 ،مليون درهم من �صندوق
الأ�شغال و  84مليون درهم من متويالت الأغيار.

الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2011

 79 735عداد مت و�ضعها و ا�ستبدالها،
� 4 333إي�صال منجز،
 15كلـم من القنوات التي مت و�ضعها كامتداد و  100كلـم فـي التجزئات
و �أ�شغال الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية،
 47كلـم من القنوات مت جتديدها و تقويتها،
 24 765ت�سرب مت �إ�صالحها فـي ال�شبكة (القنوات الكبرية ،الأنابيب،
الإي�صاالت و منظومات العد)
الـمقاولة مثاال فـي هذا الـمجال على الـم�ستوى العالـمي .ال�سلوكيات اجليدة
للـمقاولة مت �أي�ضا تقا�سمها خالل خمتلف الـم�ؤمترات الدولية.

مراقبة �صارمة جلودة الـماء
توزيع ماء �شروب ذو جودة لكافة الزبناء هو جزء من الـمهام الأ�سا�سية لدى
ليدك .و لهذه الغاية تتم مراقبة مطابقة الـماء لدى و�صوله �إىل اخلزانات
و عند خروجه منها ،و ذلك فـي الوقت حينه على مدى � 24ساعة فـي اليوم
و � 7أيام فـي الأ�سبوع انطالقا من الـمكتب الـمركزي للقيادة .و تتم فـي
الوقت حينه مراقبة معايري مثل الـمواد العالقة و الكلور و احلرارة .و تتعلق
الـمراقبة ب�إجراء حتليل للعينات يوميا بف�ضل  168نقطة �أخذ عينات موزعة
على جمموع والية الدار البي�ضاء الكربى.
�أكرث من  78 000حتليل (بكتريي ،فـيزيوكيميائي )...مت �إجنازها �سنة
 2011من طرف خمترب الـماء ال�شروب التابع على ليدك ،بحيث تنجز هذه
التحليالت طبقا للـمعايري الـمغربية مع تواتر � %27أكرث من الـمقت�ضيات
القانونية .و قد بلغت ن�سبة الـمطابقة بكترييولوجيا  ،%100و %99,94
بالن�سبة لـمجموع الـمعايري.
و عالوة على احرتام الـمعايري ال�صحية ،ليدك حتر�ص على حت�سني مذاق الـماء
لال�ستجابة ب�شكل �أف�ضل النتظارات زبنائها بخ�صو�ص الـماء الذي يتم ا�ستهالكه.
ثم �إن جودة اخل�صائ�ص احل�سية هي �أحد رهانات الـمعيار الـمغربي اجلديد
للـماء الذي �شرع فـي تطبيقه �سنة  .2012عالوة على ذلك ،مت تكوين فرق
الـمخترب اجلديد فـي جمال تقنيات تذوق الـماء و التي �شكلت بذلك �أول جلنة

حتكيم فـي جمال تذوق الـماء فـي الـمغرب .و ذلك من �أجل �إعداد خريطة
للجودة الـمعاينة فـي خمتلف نقط ال�شبكة .فـي الأخري ،مت ب�شراكة مع جامعة
احل�سن الثاين �إجراء بحث حول جودة الـماء ب�أهم الأحوا�ض الـمنحدرة :
بو رقراق و �أم الربيع ،اللذان يزودان الـماء للدار البي�ضاء.

مراجعة الـمخطط الـمديري للـماء ال�شروب
التو�سع احل�ضري للدار البي�ضاء كما هو متوقع فـي الت�صميم الـمديري للتهيئة
احل�ضرية ( )SDAUو كذا ارتفاع عدد ال�سكان� ،إ�ضافة �إىل توافر الـموارد ،تلك
هي �أهم حتديات تزويد الـماء ال�شروب للـمدينة .متيزت �سنة  2011بالإنتهاء
من الدرا�سات التقنية الـمرتبطة بالـمخطط الـمديري للـماء ال�شروب.
وفقا لفر�ضيات الت�صميم الـمديري اجلديد للتهيئة احل�ضرية� ،ستزداد
احلاجيات للـموارد ب�أكرث من  %50خالل � 20سنة .الـمخطط الـمديري
للـماء ال�شروب يحدد البنيات التحتية ال�ضرورية للت�شغيل الـمائي اجليد
للنظام و التزويد .و الهدف فـي �أفق �سنة  ،2030هو حت�سني توزيع الـماء مع
الأخذ بعني االعتبار لـم�شاريع تعزيز الـموارد و قدرات جر الـماء ال�شروب
من طرف الـمنتجني (الـمكتب الوطني للـماء ال�صالح لل�شرب و �سيور).
التوجهات و الأ�شغال الـمنبثقة عن هذا الت�صميم الـمديري ،مت حتديدها
بهدف مالءمة هيكلة الـماء ال�شروب مع النمو احل�ضري ،و تدبري التحويالت
نحو م�شاريع التو�سع احل�ضري الـمحددة ،و ت�أمني تزويد الـماء ال�شروب
ل�شبكة التوزيع .مت ت�صميم حجم البنيات التحتية طبقا للـمعايري التعاقدية،
مثل ال�ضغط الـمرجعي للـماء و كذا قدرات التخزين التي تتيح احتياطيا
ذاتيا من الـماء لـ � 24ساعة .جتري نقا�شات مع اللجنة الدائمة للـمراقبة
التابعة لل�سلطة الـمفو�ضة ،و ذلك من �أجل الـم�صادقة على الـمخطط
الـمديري و حتديد الأولويات التي يتعني تفعيلها.

البيلـما  :الـمخترب اجلديد ليدك

البنية التحتية للـماء ال�شروب تتكون من :

•>  29خزان و �صهريج تبلغ �سعة التخزين مبجموعها  624 330مرت مكعب
من الـماء،
•>  20حمطة لل�ضخ،
•>  68م�ضخة،
•>  4 661كلـم من ال�شبكة.

فـي �سنة  ،2011مت االنتهاء من بناء و تهيئة الـمخترب اجلديد لتحليالت
الـمياه البيلـما � .Labelmaإ�ضافة لتحليالت الـمراقبة التي تقوم بها
ليدك� ،سيقدم هذا الـمخترب خدمات لزبناء خارجيني .و خربة هذا
الـمخترب الذي �شرع فـي �أن�شطته فـي متم دجنرب � ،2011ستهم حتليل
الـماء ال�شروب ،الـمياه العادمة  :الـمنزلية و ال�صناعية ،ال�صناعة
الغذائية ،ال�سقي و منظومات الت�صنيع.
مت تعزيز الـم�ستخدمني احلاليني فـي الـمخترب بتقنيني لديهم خربة.
و �سيتم توفـري التكوين لتح�سني النجاعة الق�صوى للتقنيني و تطوير
جماالت تخ�ص�صهم ،مع احلر�ص على الـمحافظة على تعددية مهاراتهم.
موازاة مع انطالق �أن�شطته ،انخرط الـمخترب منذ الآن فـي م�سعى �إعدادي
للح�صول على �إ�شهاد الت�صديق �إيزو .ISO 17025
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ستفـيد الـمخترب فـي �أعماله الـمتعلقة بالتكوين
و الرت�شح لنيل �إ�شهاد الت�صديق ،من م�ساعدة تقنية من طرف الـمخترب
الـمركزي للـ ( CIRSEEالـمركز الدويل لأبحاث الـماء و البيئة) التابع
لـمجموعة �سويز البيئة .Suez Environnement
التقــريـ ــر
ال�س ـن ـ ــوي
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الـمحافظــة على البيئــة بفــ�ضــل
م�شاريع طمــوحـة لـمحاربـة التلــوث
باعتبار ها منظومة �أ�سا�سية حلماية البيئة ،التطهري ال�سائل
هو �أحد التحديات احل�ضرية .و قد مت �إدماج هذا الرهان
بوا�سطة التدبري الـمفو�ض الذي و�ضع التطهري ال�سائل فـي
الـمرتبة الأوىل من اال�ستثمارات عرب �إجناز م�شاريع طموحة
و �ضرورية فـي الآن ذاته.
م�شاريع مهمة حلماية البيئة
من �أجل الـمحافظة ب�شكل �أف�ضل على الو�سط البيئي ،بادرت ليدك �سنة
 2011مب�شاريع كربى تتعلق مبحاربة التلوث و جتميع الـمياه العادمة .و مت
تطوير حلول خمتلفة ح�سب الـمناطق الـمعنية مبحاربة التلوث� ،سواء كانت
متواجدة على طول ال�ساحل �أو فـي الأرا�ضي :
•>	 �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)،
ي�شتمل على بناء  42كلـم من ال�شبكة و  10حمطات لتعلية الـمياه العادمة
و  8من�ش�آت للقذف فـي البحر للـمياه الـمطرية،
•>	 توا�صلت �سنة � 2011أ�شغال �إن�شاء حمطة الت�صفـية مبديونة و التي يتوقع
ت�شغيلها قبل نهاية �سنة  .2012و هي حمطة مت ت�صميم حجمها لـمعاجلة
الـمياه العادمة لفائدة �ساكنة يبلغ تعدادها  40000ن�سمة ،و �ست�ستعمل
تكنولوجيا متطورة  :الرت�شيح بالأغ�شية الذي ميكن من ت�صفـية الـمياه
العادمة لإعادة ا�ستعمالها فـي ال�سقي.
•>	 �إجناز الأ�شطر الأوىل لقنوات التقاط و حتويل الـمياه العادمة بعني ال�سبع
و الـمحمدية ،انطلق فـي �إطار م�شروع حماربة تلوث ال�ساحل ال�شرقي
للدار البي�ضاء .و تهدف الـمن�ش�آت الـمربجمة �إىل التقاط مقذوفات
الـمياه العادمة على طول ال�ساحل الـممتد من ميناء الدار البي�ضاء �إىل
الـمحمدية ،و معاجلتها ب�شكل �أويل ثم قذفها عرب قناة بحرية على �شاكلة
نظام حماربة تلوث ال�ساحل الغربي الذي يقوم بالتقاط الـمياه العادمة
و معاجلتها ب�شكل �أويل فـي حمطة العنق.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،وا�صلت ليدك جمهوداتها من حيث مراقبة الـمقذوفات
ال�صناعية عرب �إجناز �أكرث من  2100بحث ميداين و القيام بـ  184عملية
م�ساعدة تقنية خم�ص�صة لل�صناعيني .فـي �إطار اتفاقيات تتعلق بالنفايات
ال�صناعية و التي تلزمهم مبراقبة جودة نفاياتهم ال�سائلة ،مت �سنة  2011مواكبة
� 640صناعيا ،و ذلك بهدف التقلي�ص ب�شكل ملـمو�س للتلوث فـي م�صدره.

الوقاية و الـمحافظة من �أجل ا�ستباق �أف�ضل
حتر�ص ليدك با�ستمرار على الت�شغيل اجليد ل�شبكات التطهري ال�سائل.
و يتم القيام بالعديد من �أعمال الوقاية من �أجل احلفاظ على حالة الـمن�ش�آت
و حت�سني قدرات التحويل لنظام التطهري .و الهدف هو ت�سهيل جريان الـمياه
الـمطرية ،و جتنب الـمقذوفات الـمبا�شرة فـي الو�سط الطبيعي خالل الطق�س
اجلاف و احلد من الفـي�ضانات فـي حالة الت�ساقطات الـمطرية القوية.
التقــريـ ــر
ال�س ـن ـ ــوي
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اال�ستثمارات 2011

 691مليون درهم

مت ا�ستثمارها
و �ضمنها  244مليون درهم ممولة من طرف ليدك 170 ،مليون درهم من
�صندوق الأ�شغال و  277مليون درهم من متويل الأغيار.

الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2011

 581كلـم من ال�شبكة الثانوية و الثالثية مت تنظيفها ( 373كلـم �صيانة وقائية
� 208 +صيانة بالتنظيف)،
 8 688مرت مكعب من الرت�سبات الـم�ستخرجة من القنوات،
 92كلـم من القنوات الـمقامة من طرف الأغيار فـي التجزئات،
 15كلـم من القنوات مت جتديدها و تقويتها ،و  3كلـم من القنوات الـمقامة
كتو�سعة.

فـي �سنة  ،2011قامت ليدك بـ :
•>	 مراقبة و تنظيف الـمن�ش�آت (حمطات التعلية ،مزيالت الرمل ،م�صاب
العوا�صف ،منافذ بحرية)،
•>	 القيام مبراقبة بوا�سطة الكامريا �أو مبا�شرة لـ  221كلـم من القنوات
الـمجمعة لتحديد االختالالت و برجمة عمليات التجديد �أو ال�صيانة،
•>	 التنظيف الـمائي الوقائي لـ  373كلـم من القنوات الـمجمعة الثالثية
و  208كلـم من القنوات الـمجمعة الثالثية خ�ضعت للتنظيف الـمائي،
•>	 التنظيف بالو�سائل اليدوية و الآلية لـ  10كلـم من القنوات الـمجمعة
الرئي�سية و  77 100من�ش�أة ال�ستقبال الـمياه الـمطرية (احلواجز
الـم�شبكة و البالوعات)،
•>	 �إعادة ت�أهيل و جتديد حوايل  16كلـم من �شبكة التطهري ال�سائل.
هكذا ،مت ا�ستخراج �أكرث من  4 700مرت مكعب من الرت�سبات من ال�شبكة
و الـمن�ش�آت� ،أي ما يعادل حمولة � 235شاحنة نقل كبرية ،و حوايل
 3 500مرت مكعب من الرمل الـم�ستخرجة من الـمقذوفات فـي البحر،
�أي ما يعادل � 175شاحنة نقل كبرية .من جهة �أخرى ،قامت بتعزيز
و�سائلها للتدخل عرب التزود ب�سيارات جديدة متخ�ص�صة .و هكذا ،مت تكملة
�أ�سطول الـمعدات ب�شاحنتي تنظيف كبريتني ،و �شاحنتني �أ�صغر حجما ذات
ال�ضغط العايل و �آلة امت�صا�ص بقدرة  15مرت مكعب .و من �أجل التدخالت

الـم�ستعجلة خالل وقت الأمطار ،تزودت ليدك �أي�ضا بـ � 7سيارات رباعية
الدفع جمهزة مب�ضخات �صبيب �أقوى.
فـي الأخري ،مكنت االتفاقية الـموقعة مع الـمديرية الوطنية للأر�صاد اجلوية فـي
يوليوز  2010من حت�سني انت�شار فرق ميدانية فـي الـمناطق الـمعر�ضة للفـي�ضان،
و ذلك حت�سبا حلالة الت�ساقطات الـمطرية القوية .و هناك ثالثة م�ستويات
�إنذارية تعطي الأولوية لدرجة تعبئة الفرق و تخ�صي�ص الو�سائل فـي الـميدان.

حت�سن متوا�صل للبنيات التحتية
فـي �إطار �أ�شغال �إعادة الت�أهيل� ،أجنزت ليدك عمليتني كبريتني لتقوية
القنوات الـمجمعة الكربى �أ�سفل حي مربوكة و �أ�سفل �شارع عبد الـمومن.
و قد �أجنزت الأ�شغال بدون فتح خنادق ،و ذلك لتقلي�ص �إزعاج الـمجاورين
و حركة ال�سري .و مت �إدخال هياكل من الإ�سمنت الـم�سلح ب�ألياف الزجاج� ،إىل
البالوعات من �أجل تقوية هيكل القنوات الـمجمعة القدمية.
و هكذا ،مكنت اال�ستثمارات الـمنجزة �سنة  2011من �إيجاد حلول م�ستعجلة
�أو نهائية فـي  7من النقط الـمعر�ضة للفـي�ضان التي كانت تنح�صر فـيها التدفقات
فـي حالة الت�ساقطات الـمطرية القوية  :قنطرة كارنو ،قنطرة لونـكوميطال ،نفق
م�سجد احل�سن الثاين ،نفق طريق العماالت ،حي درب الديوان� ،ساحة حممد
اخلام�س �أمام مقهى فرن�سا و حي مربوكة احلفرة .و يتم �إجناز �أ�شغال لت�أمني
من�ش�آت ال�ضخ الـمطري فـي �أحياء الهراويني ال�شمالية و حمطة  SP1عني حرودة.

مراجعة الـمخطط الـمديري للتطهري

البنية التحتية للتطهري ال�سائل تتكون من :

•>  76حمطة للـمياه العادمة� ،ضمنها حمطتان ( )2للـمعاجلة الأولية،
•>  176م�ضخة،
•>  4 251كيلومرت من القنوات الـمجمعة

متيزت �سنة  2011بانتهاء الدرا�سات التقنية الـمتعلقة بالـمخطط الـمديري
للتطهري .و الهدف هو اال�ستجابة للتحديات الكبرية لهيكلة و تقوية ال�شبكة فـي
الـمناطق التي مت تعمريها ،و باعتبار حتديات تو�سيع ال�شبكة فـي الـمناطق
احل�ضرية اجلديدة ،و كذا لال�ستجابة ل�ضرورة التحكم فـي �صبيب الـمياه الـمطرية.
مت حتديد ثالث حاالت :
•>	 بالـمجال احل�ضري الـمتواجد � :إزالة الـ  23منطقة كبرية الـمعروفة على
�أنها معر�ضة خلطر الفـي�ضان ،تتطلب و�ضع م�شاريع كربى،
•>	 مبناطق التو�سع اجلديدة الـمتواجدة على �شريط الـمحيط  :من الأف�ضل
ت�صريف مبا�شر فـي البحر عرب قنوات جممعة كربى (�أو �سراديب)،
•>	 مبناطق التو�سع اجلديدة الأخرى  :باعتبار �أن ال�شبكة الـمتواجدة و الأودية
التي تخرتق الوالية ال ميكنها مواجهة ارتفاع م�ستويات ال�صبيب �أثناء
فرتة الت�ساقطات ب�سبب عدم ت�سرب الـمياه �أر�ضا فـي هذه الـمناطق ،ف�إن
م�ستويات ال�صبيب هاته يجب ت�سويتها فـي �أحوا�ض التخزين عند الـم�صدر.
ذلك من �أجل عدم احلفاظ �إال على �صبيب لت�سرب يبلغ  1لرت /الثانية/
هكتار (�أي حجم تخزين �ضروري يقدر بحوايل  5مليون مرت مكعب).
النقا�شات جارية مع الـم�صلحة الدائمة للـمراقبة التابعة لل�سلطة الـمفو�ضة،
من �أجل الـم�صادقة على الـمخطط الـمديري و حتديد الأولويات التي يتعني
تفعيلها.
التقــريـ ــر
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ا�س ـتـغ ــالل الكـهـرب ـ ــاء

ت�أميــن توزيع الكهربــاء
فـي الدار البي�ضــاء الكـب ــرى
ال�ستباق ا�ستمرار تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية ،ليدك
ا�ستثمرت فـي تقوية و ت�أمني �شبكة تزويد الكهرباء فـي جمال
التدبري الـمفو�ض .و هذه التعزيزات التي تندرج فـي الـمخطط
الـمديري للكهرباء� ،ستمكن من تزويد الـمدينة ب�شكل �أف�ضل
و احلد من الت�أثريات فـي حالة حادث خطري ،عرب �ضمان
ا�ستمرارية اخلدمة.
ت�أمني التزويد
لت�أمني توزيع الطاقة الكهربائية ،ليدك جتدد و تقوي البنيات التحتية
و مراكز التحويل .و من بني �أهم العمليات الـمنجزة �سنة : 2011
•> حت�سني جودة اخلدمة فـي و�سط مدينة الدار البي�ضاء .و لهذه الغاية،
�شرعت ليدك فـي ور�ش وا�سع �سينتهي فـي بداية �سنة  .2013و تهم
الأ�شغال طمر  15كلـم من ال�شبكة  63كيلوفولط ،حيث �ستمكن من جهة،
من زيادة القدرة على تزويد مراكز التحويل بو�سط الـمدينة ،و من جهة
�أخرى ،من ا�ستبدال اخلطوط اجلوية التابعة للـمكتب الوطني للكهرباء
بخطوط مطمورة حتت الأر�ض،
•> جتديد ،تقوية و ت�أمني �شبكة توزيع اجلهد الـمتو�سط .و لأجل ذلك ،مت
تركيب  45كلـم من الأ�سالك فـي مناطق زناتة ،عني الذئاب ،ال�صخور
ال�سوداء ،يعقوب الـمن�صور و �سيدي بليوط.
•> و�ضع ترابطات بني مركزي التحويل زناتة و �سيدي عثمان .مت تغيري
و تقوية اجلهد الكهربائي فـي مركز زناتة ،و متت �إعادة هيكلة �شبكته
للجهد الـمتو�سط.

الوقاية من احلوادث للحد من ت�أثريها
مركز التحويل الكهربائي «العيون» الذي مت ت�شغيله �سنة  1986ميثل
ا�سرتاتيجية هامة ،و ذلك باعتبار �أنه يزود الكهرباء جلزء كبري من
الـمنطقة ال�صناعية بعني ال�سبع .الـمراجعة الع�شرية لهذا الـمركز انطلقت
فـي �شتنرب  2011و �ستنتهي فـي فرباير  .2012للحد من مدى احلوادث فـي
حالة الفـي�ضانات ،قامت ليدك بتجهيز  34مركز توزيع عمومي حتت الأر�ض
مبعدات �سدودة .و �سيتم جتهيز  150مركز توزيع بهذه الـمواد �سنويا فـي
 2012و .2013
كذلك ،و من �أجل مواجهة احلوادث الـمحتملة فـي �شبكة اجلهد الـمنخف�ض،
ليدك �ضاعفت عدد الـمولدات الكهربائية الـمتوفرة.
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اال�ستثمارات 2011

 251مليون درهم

مت ا�ستثمارها
و �ضمنها  149مليون درهم ممولة من طرف ليدك 19 ،مليون درهم من
�صندوق الأ�شغال و  83مليون درهم من متويل الأغيار.

الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2011

 19 841عداد مت تركيبها� ،ضمنها  67عبارة عن عدادات رقمية ذات جهد
متو�سط،
 31كلـم من �أ�سالك اجلهد الـمنخف�ض و  5كلـم من �أ�سالك اجلهد الـمتو�سط مت
تركيبها فـي التجزئات،
 121كلـم من �أ�سالك اجلهد الـمنخف�ض مت تقويتها �أو جتديدها،
 22كلـم من �أ�سالك اجلهد الـمنخف�ض مت و�ضعها كامتداد،
 59كلـم من �أ�سالك اجلهد الـمتو�سط مت و�ضعها كتقوية ،جتديد و تغيري للجهد،
 56مركز جديد للتوزيع العمومي مت و�ضعها بقوة  30ميغافولط �أمبري
و  10مراكز للزبناء بقوة  5ميغافولط �أمبري.

حت�سني ن�سبة مردودية و جودة اخلدمة
�سنة  ،2011بلغت مردودية الكهرباء فـي الدار البي�ضاء معدل .%93,3

و لتح�سني هذه الن�سبة فـي الـمردودية ،مت االنطالق ب�أورا�ش مهمة مثل
تركيب عدادات فـي مراكز التوزيع العمومي ،و �إزالة الـمراكز �ضعيفة
ال�شحن و �إجراء تغيريات فـي قوة اجلهد الـمتو�سط
(من � 5,5إىل  20كيلوفولط) و فـي قوة اجلهد الـمنخف�ض
(من � 220 /110إىل  380 /220فولط).

فـي متم دجنرب � ،2011سجلت ليدك  528انقطاعا للخدمة .و بلغ متو�سط
�أجل �إعادة التيار  14دقيقة بالن�سبة لـ  %75من الزبناء الذين �شملهم
االنقطاع و بلغ  29دقيقة بالن�سبة لـ  %100من الزبناء.
كرثة الأ�شغال احل�ضرية �سنة  2011كانت عامال �أ�سا�سيا فـي حوادث اقتالع
الأ�سالك .و هكذا ،فمن �أ�صل  193اقتالع للأ�سالك �إىل غاية متم دجنرب
 89( 2011للفرتة ذاتها من �سنة  ،)2010مت ت�سجيل  113اقتالع فـي
�إطار �أ�شغال بناء خطوط الطراموي .ليدك تعب�أت للحد من ت�أثريات هذه
احلوادث.

تتبع فـي الوقت حينه لتعزيز منظومة اليقظة للـمكتب
الـمركزي للقيادة

البنية التحتية للكهرباء تتكون من :

•>  10مراكز للتحويل  :اجلهد العايل  /اجلهد الـمتو�سط ،ذات قوة
 1 370ميغافولط �أمبري ،MVA
•>  3 092مركز للتوزيع العمومي  :اجلهد الـمتو�سط  /اجلهد الـمنخف�ض،
ذات قوة  1 215ميغافولط �أمبري ،MVA
•>  1 665مركز للزبناء ،ذات قوة  1 093ميغافولط �أمبري ،MVA
 2 260كلـم من �شبكة اجلهد الـمتو�سط.

ا�ستفاد الـمكتب الـمركزي للقيادة كمنظومة مركزية لليقظة على
الـمن�ش�آت و ال�شبكات ،من �إعادة فح�ص عميق لبنيته الـمعلوماتية،
و ذلك من �أجل مزيد من الأمن� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،أدجمت من�صته
تكنولوجيا جديدة متكنه من ا�ستعمال جميع م�ستجدات نظام
الـمعلومات اجلغرافـية .و على �سبيل الـمثال ،يتم فـي الوقت حينه،
ك�شف مراكز التوزيع العمومي و مراكز الزبناء و كذا الأحياء التي
�شملها انقطاع للتيار.

الـمركز التقني للـمقاي�سة  :متديد �إ�شهاد الت�صديق لي�شمل
معايرة عدادات الكهرباء

بعد احل�صول فـي يونيو  2010على �إ�شهاد الت�صديق عن معايرة
عدادات الـماء ،ح�صل الـمركز التقني للـمقاي�سة ( )CTMفـي  2غ�شت
 ،2011على متديد هذا الإ�شهاد لي�شمل معايرة عدادات الكهرباء.
و هذا التميز الـمزدوج هو �سابقة فـي الـمغرب.
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ا�س ـتـغ ــالل الإن ــارة الع ـمـومـي ــة

الربه ـنــة عـلـى التفاعــل و الإبــداع
لتــح�سيــن جـ ــودة اخلـدمـة
تتواجد الإنارة العمومية فـي قلب �سيا�سة الـمدينة و ليدك.
و هو قطاع ي�ضفـي الـمزيد من الأمن و الرفاهية على حياة
ال�سكان ،و يتيح �أي�ضا للجماعات تعزيز عي�ش اجتماعي غني
و حيوي.
تنظيم المركزي للإ�صالح فـي الـمديريات اجلهوية
من �أجل حت�سني فاعلية تدخالت اال�صالح فـي جمال الإنارة العمومية،
قررت ليدك اعتماد هذا الن�شاط داخل الـمديريات اجلهوية .فـي مرحلة
�أوىل ،مت اختيار موقعني منوذجيني  :الـمديرية اجلهوية ابن م�سيك
�سيدي عثمان و الـمديرية اجلهوية الـمحمدية .فـي ماي  ،2011مت ت�شغيل
 22م�ستخدما ا�ستفادوا من التكوين لـمدة � 10أ�سابيع مبركز التكوين
و التتقني ،ثم مت �إحلاقهم بالـمديريات اجلهوية فـي يوليوز  2011من
�أجل انطالق الـموقعني النموذجيني فـي �شتنرب .و كانت ردود الفعل الأولية
لتجربة المركزية تدخالت الإ�صالح �إيجابية .و �سيتم فـيما يلي تفعيل
المركزية الإ�صالح فـي جمال الإنارة العمومية بالـمديريات اجلهوية عني
ال�سبع احلي الـمحمدي و �سيدي الربنو�صي �سيدي مومن (متوقع فـي يناير
 .)2012و لهذه الغاية ،مت ت�شغيل و تكوين  20عونا جديدا.

حت�سني جودة اخلدمة
لكي يتم ب�سهولة التحقق من الأعمدة التي بها اختالال و التمكن من
�إ�صالحها� ،أغلب النقط ال�ضوئية فـي الدار البي�ضاء و الـمحمدية و عني
حرودة (�أي ما يعادل  121 450نقطة �ضوئية) مت حتديدها فـي نظام
الـمعلومات اجلغرافـية التابع �إىل ليدك .و مت �سنة  2011االنتهاء من ترقيم
ال�شبكة الكهربائية التي تزود هذه النقط.
من جهة �أخرى ،مت ت�سجيل حوايل  9 300تدخال لل�صيانة الوقائية ،و همت
بالأ�سا�س حوايل  1 300عمود �إنارة و  6 000م�صباح.
 1 931عمود جديد مت تركيبها� ،ضمنها  203خم�ص�صة للإنارة الـم�ؤقتة
لأ�شغال الطراموي 4 724 .م�صباح مت و�ضعها ،و �ضمنها  2 024نقطة
�ضوئية مت تغيريها �أو �إعادة ت�أهيلها .فـي الأخري ،مت و�ضع  16كلـم من
الأ�سالك حتت �أر�ضية فـي �إطار م�شاريع ا�ستثمارية خمتلفة.
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مت ا�ستثمارها من �صندوق الأ�شغال

الأرقام الأ�سا�سية �سنة 2011
 2 024نقطة �ضوئية مت تغيريها �أو �إعادة ت�أهيلها
 6 655عمود �إنارة جديد و م�صباح ،مت و�ضعها

احلر�ص على �سالمة الأعمدة
تتطلب �سالمة الـمن�ش�آت و التجهيزات اهتمام تاما من الـمقاولة .من �أجل
احلد من �سقوط الأعمدة ب�سبب حادث طرقي �أو رداءة �أحوال الطق�س
(الرياح القوية مثال) ،مت �إجراء ت�شخي�ص كامل (مراقبة مرئية) ل�شبكة
الأعمدة .و قد مكنت النتائج من و�ضع �أولويات الأ�شغال و عمليات التجديد.
فـي �سنة  ،2011مت ا�ستكمال هذا الت�شخي�ص ب�إجراء اختبارات �آلية
ل�صالبة  2 067عمود �إنارة .و هكذا ،فجميع العنا�صر الـمكونة لعمود الإنارة
(�أر�ضية ،كتلة الإ�سمنت ،ق�ضبان التثبيت� ،صاموالت ،حلقات� ،صفائح
ارتكاز ،عمود) يجب �أن تتحمل قوة الرياح العاتية الـمرتبطة مبنطقة تثبيت
العمود ،و ذلك خالل كل مدته العمرية.
بف�ضل هذه االختبارات ،ميكن �إخ�ضاع الأعمدة للإكراهات التي تنجم عن
الرياح (و ب�شكل خا�ص ،من حيث تثبيتها على الأر�ض).
و قد ك�شفت هذه االختبارات (خ�صو�صا قرب الـمدار�س و الـم�ساجد)
الـمحددة بت�شاور مع ال�سلطات ،ب�أن  %5من الأعمدة متثل خطرا على
ال�سالمة و �أن  %11منها بها اختالالت فـي التثبيت .و تبعا لذلك ،قامت
ليدك ب�أ�شغال التجديد ال�ضرورية .و �ستنجز هذه االختبارات الآلية كل �سنة،
بحيث من الـمقرر �سنة � 2012أن ي�صل عدد الأعمدة التي خ�ضعت لالختبار
 2 300عمود �إنارة.

�ضمان يقظة دائمة بف�ضل «الـمنري»
�سنة  ،2011ليدك �أطلقت م�شروع الـمنري عرب خلق وظيفة جديدة
«الـمراقب» .ه�ؤالء الأعوان «الـمراقبني» الذين يقومون بدوريات ليل نهار،
من مهامهم الأ�سا�سية :
•>	 حتديد االختالالت الـمرئية الـم�سجلة فـي الـمجال العمومي ،فـي عالقة
مع الـمهن و الأورا�ش .و حتظى الإنارة العمومية باهتمام خا�ص جدا،
•>	 جمع و تبليغ معلومات موثوقة و ميكن ا�ستغاللها،
هكذا ،مت ب�شكل خا�ص ت�شغيل � 10أعوان و تكوينهم و ت�أهيلهم �سنة .2011
و �سيتم تزويدهم بلبا�س و دراجات خ�صو�صية .و �سينطلق ن�شاطهم
الـميداين فـي يناير  2012ابتداء من نهاية برنامج �إدماجهم.

التقييم اجليد للإنارة العمومية بف�ضل ن�سبة الإ�ضاءة
فـي �إطار التح�سني الـمتوا�صل للخدمة الـ ُمق َّدمة لل�سكان� ،ستقوم ليدك �سنة
 2012ب�إدخال معيار جديد  :ن�سبة الإ�ضاءة� .إىل غاية الآن ،يتم االعتماد
على معدل اجلاهزية� ،أي متو�سط ن�سبة عدد الـم�صابيح الـم�ضاءة ,يظل
�أهم قيا�س ميكن من مراقبة جودة الإنارة العمومية.
ليدك تزودت بجهاز دقيق جدا ي�ستعمل لأول مرة فـي الـمغرب ،و ميكن من
قيا�س الإ�ضاءة ب�شوارع الـمدينة .و هذا اجلهاز مزود بنظام حتديد الـمواقع
 ،GPSي�ستطيع حتديد الـمناطق الأقل �إ�ضاءة .و يتم �إدراج هذه الـمعلومات
فـي نظام الـمعلومات اجلغرافـية من �أجل �ضمان تتبع للـمناطق التي تتطلب
حت�سينات .و موازاة مع ذلك ،ليدك �ستوا�صل جمهوداتها من �أجل رفع معدل
اجلاهزية و بلوغ ن�سبة � %95سنة .2012

البنية التحتية للإنارة العمومية تتكون من :
•>  112 052نقطة �ضوئية� ،ضمنها  99 931فـي الدار البي�ضاء،
و  10 945فـي الـمحمدية و  1 176فـي عني حرودة،
•>  3 091كلـم من ال�شبكة� ،ضمنها  2 765فـي الدار البي�ضاء،
و  292فـي الـمحمدية و  34فـي عني حرودة.
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االبتـكــار مـن أ�جــل الـتـف ــوق
ليدك مقاولة تتطلع بعزم �إىل الـم�ستقبل ،فـي ر�ؤيتها و فـي
تنظيم يتح�سن با�ستمرار .بالفعل ،ميثل العدد الـمتزايد
للـم�شرتكني حتديا فـي التدبري � :إنه ي�ستدعي ت�سخري و�سائل
جديدة و تعبئة جميع موارد الـمقاولة لتقدمي خدمة بجودة
�أف�ضل للزبناء.
ليدك تتالئم مع منط عي�ش زبنائها و جتدد با�ستمرار من �أجل �إر�ضائهم
عرب الإقرتاح عليهم خلدمات عملية ب�شكل دائم .ليدك على �سبيل الـمثال،
ت�ستفـيد من �آخر التكنولوجيات لتمكني م�شرتكيها من القيام مبختلف
الإجراءات ،بتوفرهم فقط على جهاز �سمارتفون.
�إ�ضافة �إىل هذا االلتزام لدى الزبناء ،تطور الـمقاولة �سيا�سة �إن�سانية
طموحة .يتعني عليها متكني متعاونيها من التقدم ،و التعلـم و اال�ستفادة من
التكوين فـي �إطار مالئم و منا�سب لتبادل الـمعارف� .سالمة اجلميع هي
�أي�ضا رهان �أ�سا�سي ،و حتتل الأولوية الـمطلقة.
حر�صا منها على ال�سعي نحو التميز� ،شرعت ليدك فـي تب�سيط نظام ت�سيريها
بهدف تطوير الأداء العام للـمقاولة ،مع تر�شيد مواردها .منح الـمزيد من
اال�ستقاللية للـمديريات اجلهوية هو �أي�ضا �أحد الرهانات الـم�ستقبلية.
و لبلوغ خمتلف هذه الأهداف ،يلعب نظام الـمعلومات لدى ليدك دورا
�أ�سا�سيا .فهو العمود الفقري الفعلي للـم�شاريع التي تنجز ،و يتيح على
اخل�صو�ص �إدماج التكنولوجيات اجلديدة فـي اخلدمات الـمقدمة للزبناء.
و دائما �ضمن دينامية االبتكار و القرب �أي�ضا ،عززت ليدك ح�ضورها فـي
ال�شبكات االجتماعية .و التوا�صل مع خمتلف الأطراف الـمعنية ي�شكل بالفعل
�إرادة ُمع َلنة لل�شفافـية ،و الإن�صات و احلوار.
و �أخريا ،ف�إن ليدك توفق بني هذا الـم�سعى للفعالية و التنمية الـم�ستدامة.
هكذا ،تعمل الـمقاولة يوميا من �أجل حماية البيئة .و مت �إطالق العديد من
الـم�شاريع التي تهدف �إىل مكافحة تلوث ال�ساحل ،و �إجناز برامج حماربة
ت�سربات الـماء و تنظيم �أن�شطة حت�سي�سية برهانات التنمية الـم�ستدامة
لفائدة الـمتعاونني.
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الـخــدم ــات لــفائــدة الزب ـنـ ــاء

تطويـر عــر�ض مبتـكــر و مـالئـم
لالنتظـارات اجلديدة للزبناء
تتطور انتظارات و منط عي�ش الزبناء .و يتمثل حتدي ليدك
فـي مواكبة هذه التحوالت و االقرتاح با�ستمرار على زبنائها
لعرو�ض و خدمات ُمب َت َكرة و عملية.
فـي اال�ستماع للزبناء لتقدمي التح�سينات الـم�ستهدفة
لقيا�س ر�ضى الزبناء و اال�ستجابة ب�شكل �أف�ضل النتظاراتهم ،قامت ليدك
ككل �سنة ،بالعديد من ا�ستطالعات الر�ضى الدورية �أو النوعية .و هكذا،
ا�ستجاب ما يقارب  20 000زبون حلوايل  30ا�ستطالعا .و خالل �سنة
 ،2011حظيت جودة اخلدمات الـمقدمة من طرف ليدك (خارج عامل
ال�سعر) بر�ضى �أكرث من  %78من الزبناء اخلوا�ص �سواء بالن�سبة للكهرباء،
الـماء ،التطهري و الإنارة العمومية .منظومة الإ�ستماع هاته �أبرزت نقطا
الرتياح كبري ،و �أبرزت �أي�ضا انتظارات تزداد قوة ،تتعلق على اخل�صو�ص
بتب�سيط الـم�ساطر و الإجراءات.
من جهة �أخرى ،و للإحاطة ب�شكل �أف�ضل بحاجيات زبنائها� ،أعطت ليدك
�سنة  2011انطالقة درا�سة نوعية �ستمكن من الـمعرفة ب�شكل �أف�ضل
النتظارات الزبناء� ،سواء كانوا خوا�ص ،مهنيني ،مقاوالت كربى �أو �إدارات.
و ميكن دائما االقرتاح عليهم لعرو�ض للخدمات �أكرث دقة ،مالئمة
و خ�صو�صية.

جعل االبتكار فـي خدمة الزبون
لال�ستماع لزبنائها و مالحظة �أمناط عي�شهم ،ليدك ت�ستثمر فـي

التكنولوجيات اجلديدة لتكون �أكرث قربا منهم .و هكذا ،مت �سنة 2011

تفعيل العديد من اخلدمات الـمبتكرة.
•>	 برنامج متنقل جديد لأجهزة �سمارتفون
ليدك تبتكر و ت�ضع رهن �إ�شارة زبنائها برناجما متنقال لأجهزة �سمارتفون.
بف�ضل العديد من وظائف هذا الربنامج ،ميكن للزبناء � 24ساعة24/
و � 7أيام فـي الأ�سبوع ،ت�سديد فواتريهم ،االت�صال مبركز العالقات مع
الزبناء عرب الربيد الإلكرتوين �أو الهاتف (بدون حاجة �إىل تركيب الرقم)
�أو �أي�ضا �إر�سال �شكاية و �إرفاقها ب�صورة .ميكنهم كذلك حتديد �أماكن
وكاالت ليدك و ف�ضاءات اخلدمات «ت�سهيالت» الأقرب �إليهم .فـي الأخري،
هذا الربنامج يتيح الولوج �إىل �إىل �صفحات ليدك على الفـي�سبوك ،تويرت
�أو يوتوب ،و ميكن من االطالع على �آخر م�ستجدات الـمقاولة.
•>	 خدمات الر�سائل الإلكرتونية الق�صرية  SMSقيمة م�ضافة فعلية
لـم�ساعدة زبنائها فـي التدبري ب�شكل �أف�ضل حل�ساب ا�شرتاكهم ،ليدك تقرتح
عليهم خدمة « »SMS Infoالتي متكن انطالقا من هاتف حممول ،من
تتبع ك�شف قائمة الت�سديدات و �إخباركم بكل ارتفاع فـي اال�ستهالك .و هذه
اخلدمات هي جمانية و �شخ�صية .على �سبيل الـمثال ،خدمة «تذكري» تدعو
الزبون �إىل ت�سديد فواتريه اجلارية يومني قبل �آخر �أجل للأداء.
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•>	 جتديد ت�صميم الوكالة عرب االنرتنت
تزويد الزبون تقريبا بجميع اخلدمات التي يحتاج �إليها بدون �أن ي�ضطر �إىل
التنقل �إىل وكالة ليدك ،ي�شكل الهدف الرئي�سي لإعادة ت�صميم الوكالة عرب
الإنرتنت الذي مت القيام به �سنة  .2011و الوكالة عرب الإنرتنت (عرب اخلط)
التي تنطلق �سنة � ،2012ستقرتح من الآن ف�صاعدا العديد من الوظائف
التي �ستمكن الزبناء من القيام ب�سهولة بتدبري ح�ساباتهم.
و ميكنهم على اخل�صو�ص :
• القراءة الذاتية للعدادات،
• القيام مبقاربة منوذجية لفواتريهم،
• حتميل بيانات اال�ستهالك ،الت�سديدات �أو الـمبالغ الـمت�أخرة،
• ت�سديد فواتريهم عرب الإنرتنت،
• القيام بالت�سديد لفائدة الغري عرب الإنرتنت،
• الولوج �إىل قائمة ا�ستهالكاتهم ال�سابقة،
• اال�شرتاك فـي خدمة «.»SMS Info
الوكالة عرب الإنرتنت (ليدك) تقدم �أي�ضا للزبناء ،ن�صائح و معلومات
عملية.
•>	 القراءة الذاتية لعدادات الـماء و الكهرباء لفائدة الزبناء ال�صناعيني
لتمكينهم من التحكم ب�شكل �أف�ضل فـي ا�ستهالكاتهم و اتخاذ ما يجب
اتخاذه فـي حالة ارتفاع غري طبيعي فـي اال�ستهالك ،اعتمدت ليدك منذ
 2009القراءة الذاتية لعدادات الكهرباء لدى زبنائها ال�صناعيني الكبار.
و ميكن هذا الإجراء من قراءة العدادات عن بعد و ي�ضمن للزبون �إذ ََا
�إمكانية التتبع اليومي ال�ستهالكاته .و قد مت فـي �سنة  ،2011تعميم هذا
الإجراء على عدادات الـماء.

نحو مزيد من القرب
ليدك توا�صل �إمناء قربها �إىل الزبون و تنويع قنوات الأداء .و هناك ت�شكيلة
وا�سعة من و�سائل و �أماكن الأداء مت اقرتاحها عليه  :فـي الـمنزل ،فـي
الوكاالت ،عرب االقتطاع البنكي ،عرب ال�شبابيك الأوتوماتيكية البنكية،
بوا�سطة الإنرتنت �أو عرب جهاز �سمارتفون.
من جهة �أخرى ،و من �أجل �أن يتمكن الزبناء من ت�سديد فواتريهم فـي جميع
ف�ضاءات «ت�سهيالت» �سواء فـي الـمغرب �أو اخلارج ،قامت ليدك بتو�سيع
�شراكتها مع هذه ال�شبكة .و مبتم �سنة � ،2011صار فـي الدار البي�ضاء و فـي
نواحيها و كذا فـي جميع الـمدن الـمغربية� ،أكرث من  800نقطة رهن �إ�شارة
الزبناء (مقابل � 130سنة  .)2010و قد مت فتح ف�ضاءات اخلدمات �أي�ضا
فـي فرن�سا و بلجيكا.

و لكي تكون فـي اال�ستماع لزبنائها و اال�ستجابة لـمختلف طلباتهم ،ترتكز
ليدك على مركز العالقات مع الزبناء ( )CRCالذي يقوم � 24ساعة24/
و � 7أيام فـي الأ�سبوع ،با�ستقبال و معاجلة حوايل  2 000ات�صال يوميا من
الزبناء (طلبات جتارية �أو تقنية).
فـي �سنة  ،2011مت تزويد مركز العالقات مع الزبناء بتكنولوجيا ترفع من
قدرات معاجلة االت�صاالت الهاتفـية .و متكن هذه التكنولوجيا كذلك ،من
حت�سني جودة اال�ستقبال  :االت�صاالت يتم ت�سجيلها و ر�سائل فورية ميكن
ن�شرها خالل حاالت ا�ستثنائية.

حت�سني �سريورات جمال الزبناء
توا�صل ليدك حت�سني دورتها للك�شف و الفوترة و اال�ستخال�ص .و لـمزيد من
ال�شفافـية ،مت اعتماد �سريورة جديدة للتح�صيل  :الأجل الأق�صى للت�سديد
مبني فـي الفواتري منذ يناير  ،2012و فرق التح�صيل ا�ستفادت من التكوين
و مت حتديد عدد �أفرادها لتح�سني معدل اال�ستخال�ص فـي  30يوما.

تطوير عالقات القرب مع الـمنع�شني العقاريني  -الـ ُم َجزئني
لتطوير �شراكتهما ،التقت ليدك مع الفدرالية الوطنية للـمنع�شني العقاريني
( )FNPIفـي �إطار �أ�شغال جلنة «التن�سيق و التنمية الـم�ستدامة» .و تهدف
لقاءات القرب هاته التي ترمي �إىل تطوير التعاون بني الـم�ؤ�س�ستني� ،إىل
عر�ض الرهانات الكربى لـمدينة الدار البي�ضاء فـي جماالت توزيع الـماء
و الكهرباء و خدمة التطهري ال�سائل .كما مت التطرق لـمو�ضوع متويل البنيات
التحتية الكربى للـمدينة ،و كذا الو�سائل الـمعتمدة من طرف ليدك لـمعاجلة
طلبات الـمنع�شني العقاريني  -الـ ُم َجزئني.
و لـم�ساعدة الـمنع�شني العقاريني فـي التتبع ب�شكل �أف�ضل لـم�شاريعهم ،قامت
ليدك ب�إ�صدار دليل ي�شرح لهم خمتلف الإجراءات و يقدم لهم تو�ضيحات
ذات طبيعة تقنية ،و ذلك ابتداء من �إجراء تكوين الـملفات �إىل غاية مرحلة
اال�ستالم النهائي.
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الـموارد الب�شرية

الـموارد الب�شــريــة ,دعـامــة
لنــ�شـ ــاط فـي منو م�ستمر
�سيا�سة الـموارد الب�شرية تتوطد ،و تتمثل �أهم الأهداف فـي
ا�ستقطاب الـمواهب و حت�سني الفعالية و تعزيز الـمعارف
و �ضمان ال�سالمة فـي ال�شغل .طموح ليدك هو تطوير الكفاءة
لدى الـمتعاونني لتقدمي �أح�سن خدمة للزبناء ،و ذلك فـي
احرتام للأخالقيات و ل�صحة و �سالمة اجلميع.

اال�سرتاتيجية و �سيا�سة التنمية الـم�ستدامة بالـمقاولة ،ت�أتي هذه الدورة
بعد الدورة الـموجهة لـم�سريي القرب التي انطلقت �سنة  .2010و هكذا ،مت
خالل ال�سنة تكوين  65م�سريا ،و خا�صة ر�ؤ�ساء الأق�سام على اخل�صو�ص.
و يتوقع احلفاظ على هذا الـمجهود �سنة  2012بالن�سبة لـ � 70إطارا ،ب�شكل
خا�ص لر�ؤ�ساء الـم�صالح.

نهج �سيا�سة ت�شغيل طموحة

يلعب �أطر التكوين (الـ ُمك ِّونون داخليا) كذلك دورا �أ�سا�سيا .و هكذا ،فقد
�أ�سندت لهم �سنة  2011ن�سبة  %49من التكوين داخل ليدك .و الدورة
التكوينية التي خ�ص�صت لهم �سنة  2010توا�صلت �سنة  ،2011و ذلك
بهدف تنمية القدرات البيداغوجية للـم�ستفـيدين و ترجمة كفاءاتهم
و جتاربهم الـمهنية على �شكل مناهج التكوين.
و من جهة �أخرى ،اعتمدت ليدك �سنة � 2011سريورة ال�ستعرا�ض الـم�سارات
الـمهنية للأطر .و يتمثل هذا التمرين فـي تثمني الكفاءات ال�سلوكية
و الت�سيريية للأطر .للـم�س�ؤول الرتاتبي ارتباط وثيق بهذا التقييم .فـي �سنة
 ،2011ا�ستفاد من هذا الإجراء � 378إطارا .و مت حتديد و تفعيل خمططات
التطور الـم�شخ�ص.

تطورات الـمقاولة ،و خا�صة ،تنمية بع�ض الأن�شطة (الإنارة العمومية)،
جنمت عنها حاجيات �إىل تخ�ص�صات نوعية و خلق لـمنا�صب ال�شغل.
و هكذا ،مت �سنة  2010و�ضع برنامج للت�شغيل ميتد على خم�س �سنوات،
و يتوقع توظيف �أكرث من  600من�صب �شغل جديد بني �سنتي  2012و .2015
موازاة مع ذلك ،و ال�ستباق الإحالة على التقاعد لأعداد كبرية من
الـمتعاونني ،و �أي�ضا لت�شبيب و جتديد عنا�صرها الب�شرية� ،شرعت الـمقاولة
فـي العديد من الأعمال �ضمنها توظيف ال�شباب حاملي ال�شهادات ذوي
م�سارات درا�سية متنوعة جدا و يحققون للـمقاولة الـمزيد من التنوع.
و توا�صل ليدك هدفها لإدماج متعاونني ب�إمكانهم مبادرة العمل الـميداين
على الفور و متالئمني مع مهن الـمقاولة .كما تقوم بتعزيز تعاونها مع
م�ؤ�س�سات التعليم العايل و التكوين الـمهني.
من �أجل مواكبة ال�شباب الذين مت ت�شغيلهم حديثا فـي تعلـم مهنتهم
اجلديدة و كذا �سلوكيات ال�سالمة ،مت �إحداث م�سارات متعددة للتكوين
�سنة  .2011و التي متثل حوايل  %22من خمطط التكوين ،بحيث ا�ستفاد
منها  20تقنيا فـي الإنارة العمومية و  62عون خمت�صني فـي قطع التزويد
(�شركات اخلدمات) و � 10أعوان «الـمنري» (وظيفة جديدة مت خلقها فـي
�إطار المركزية �أن�شطة الإنارة العمومية) .يتوقع تقوية هذه الدينامية
و تو�سيع جمالها �سنة .2012

ا�ستباق الـم�ستقبل و ت�شجيع نقل الـمهارات
تتمحور م�شاريع الـموارد الب�شرية حول م�سعى الكفاءات الذي يرمي �إىل
ت�شجيع مهارات الأجراء ،و منحهم �آفاقا للتطور تنا�سبهم .كما يهدف هذا
الـم�سعى �إىل �إعداد عر�ض للتكوين يتالءم مع �آفاقهم للتطور و حاجيات
الـمقاولة.
من �سنة � 2009إىل  ،2011ا�ستفاد  2 512من الأجراء من م�سعى الكفاءات :
 612فردا يعملون فـي مهن الكهرباء ،و  1 200فـي جمال الزبناء و 700
فـي مهن ا�ستغالل الـماء و التطهري ال�سائل .فـي �سنة � ،2011أجنز مركز
التكوين و التتقني � 93 124ساعة تكوين� ،ضمنها  %12تتعلق ب�شكل مبا�شر
مب�سعى الكفاءات .و يتعني الـمحافظة على هذه الن�سبة �سنة .2012
ب�شكل �أكرث حتديدا ،قامت ليدك �سنة  2011بت�صميم و تفعيل دورة
جديدة للتكوين لفائدة الـم�سريين ذوي اخلربة .و متا�شيا مع التوجهات
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االنخراط فـي التنوع و الأخالقيات
ي�شكل ت�سيري التنوع �أولوية بالن�سبة �إىل ليدك .و بتحفـيز من الـمديرية
العامة ،مت ال�شروع فـي خمطط �أعمال نوعي يت�ضمن  5حماور  :الولوج �إىل
ال�شغل و الإندماج ،ت�سيري و تدبري الـم�سارات الـمهنية للن�ساء ،ت�سيري و تدبري
الـم�سارات الـمهنية للأ�شخا�ص فـي و�ضعية �إعاقة ،ت�سيري و تدبري الـم�سارات
الـمهنية للأكرب �سنا ،التزام الـمتعاونني و جودة العي�ش فـي ال�شغل.
من جهة �أخرى ،مت ت�صميم و تعميم تكوين نوعي لفائدة حوايل  900متعاون،
�أطر و �أعوان الت�أطري .اعتبارات الأخالقيات مت التطرق �إليها و �شرحها .و �سيتم
�سنة  2012تعميم هذا التكوين على جمموع متعاوين الت�أطري و التنفـيذ.

احلر�ص على ال�سالمة ,ور�ش دائم فـي ليدك
ال�صحة و ال�سالمة فـي ال�شغل رهانات مهمة بالن�سبة �إىل ليدك .و لذلك
قامت مبوا�صلة م�سعاها للتح�سني الـم�ستمر لنظام الت�سيري و ال�سالمة
عرب التحقق با�ستمرار من ال�سلوكيات اجليدة و القوانني الـمعمول بها.
اجتماعات للجنة ال�صحة و ال�سالمة تنظم دوريا من �أجل احلر�ص على
�صحة الـمتعاونني على الـم�ستوى الـمركزي و فـي كل �إدارة.
تدبري ال�سالمة مير �أي�ضا عرب التكوين .و هكذا ،يتم القيام بحوايل
� 20 000ساعة تكوين فـي الـمتو�سط �سنويا مبركز التكوين و التتقني.
مثال من بني الـموا�ضيع التي يتم التطرق �إليها ،العمل فـي الأماكن
الـمحتب�سة �أو خماطر الكهرباء .من جهة �أخرى ،متكن حوايل
 1 000متعاون من تتبع ح�ص�ص للتكوين حول مدونة ال�سري اجلديدة
(دخلت حيز التنفـيذ �سنة .)2010

متثل ال�سالمة فـي الأورا�ش �أولوية بالن�سبة على ليدك .و هكذا ,متت
الربجمة فـي كل �سنة للعديد من الزيارات و افتحا�صات ال�سالمة .و فـي �سنة
 ،2011مت القيام بـ  6 620زيارة من �أجل �سالمة التدخالت و الأورا�ش من
طرف جميع الأطر (الـم�سريين و الـميدانيني) و من طرف �شبكة من�شطي
ال�سالمة فـي ال�شغل .ق�سم ال�صحة فـي ليدك ،يواكب ب�شكل �شخ�صي كل
�أجري و �ضحية حادث .و �إ�ضافة �إىل ذلك ،تنجز عدة فحو�صات وقائية .
و حينما يتعر�ض �أجري حلادث �شغل ،نبحث له عن مهمة مالئمة حلالته
ال�صحية .موازاة مع هذه الزيارات ،ليدك توقعت مواكبة نوعية لهذه
الـمقاوالت الـمناولة .و قد مت القيام بعمليتني كبريتني �سنة : 2011
•>	 برنامج افتحا�ص و مواكبة م�شخ�صة من طرف خرباء ال�سالمة فـي
ليدك ،لفائدة  10مقاوالت مناولة،
•>	 التنظيم فـي دجنرب ،للقاء درا�سي موجه ل�شركات الأ�شغال حول مو�ضوع :
«لنح�سن جميعا ال�صحة و ال�سالمة كل يوم» .مكنت هذه التظاهرة من
حت�سي�س الـم�شاركني مب�شاكل ملـمو�سة.

ليدك حت�صل على اجلائزة الوطنية لل�سالمة فـي ال�شغل
نتائج جميع هذه الأعمال كانت وا�ضحة .و ح�سب مقارنة دولية ،ف�إن ن�سبة
الرتدد و ن�سبة الـمخاطر حلوادث ال�شغل الـم�سجلة من طرف ليدك مبتم
�شهر دجنرب  ،2011و التي بلغت على التوايل  3,73و  ،0,18هي �أقل بكثري
من الن�سب الـم�سجلة فـي الـمقاوالت العاملة فـي نف�س الـمجال.
ليدك متيزت فـي هذا الـمجال و ح�صلت على جائزة فـي  14يناير .2011
و هكذا ،ح�صلت ليدك على اجلائزة الأوىل لل�سالمة فـي ال�شغل 2010
(�صنف «الـم�ؤ�س�سات اخلدماتية الكربى») من وزارة ال�صناعة و التجارة
و التكنولوجيات احلديثة و وزارة الت�شغيل و التكوين الـمهني.
فـي الأخري� ،أعطت ليدك �سنة  2011انطالقة م�سعى للح�صول على �إ�شهاد
الت�صديق � OHSAS 18001إ�صدار  .2007و �سي�ؤدي ذلك �إىل تعبئة
الـمتعاونني و م�ساهمة الـمقاولة فـي الوقاية من الـمخاطر الـمهنية.

التقــريـ ــر
ال�س ـن ـ ــوي

41

نظام الـمعلومات

دعـ ــم حقي ـقــي للـم�شــاريــع
الـمهيكـلــة لــدى ل ـيـ ــدك
نظام الـمعلومات لدى ليدك مت ت�صميمه ب�شكل �شمويل ،و هو
يدمج الوظائف الـمهنية و الإدارية التي هي مهام �أ�سا�سية
بالن�سبة للـمقاولة� .سنة  ،2011و�ضعت مديرية �أنظمة
الـمعلومات اللـم�سات الأخرية لتفعيل مراكزها اجلديدة
للـمعطيات «اخل�ضراء» و ال�صوتية الرقمية .عرفت كيف تطور
نظام الـمعلومات عرب �إبراز �أدوات م�ساعدة على اتخاذ القرار
و حلول تكنولوجية مبتكرة فـي خدمة الزبناء.
نظام معلومات مفـيد و ُمبت َكر
فـي �سنة  ،2011كان نظام الـمعلومات م�صدرا للعديد من الـم�شاريع الرائدة
التي �ساهمت فـي حت�سينات ملمو�سة فـي التدبري اليومي و فـي اخلدمات
الـمقدمة للزبناء .من بني هذه الـم�شاريع :
•>	 �إطالق موقع م�ؤ�س�ساتي جديد و وكالة جديدة على اخلط (�إنرتنت).
•>	 تطوير ليدك لربنامج متنقل متعدد الوظائف جلهاز �سمارتفون ،فـي
�إطار الـم�شاريع الأوىل و الأنظمة الفرعية خلارطة الطريق الـمتعلقة
مبجال الزبناء .2015 – 2011
•>	 يجري �إجناز موقع �أنرتانيت خا�ص بتدبري الأزمة ،و الذي �سيمكن
جميع الـمتدخلني من (الداخل و اخلارج) من التوا�صل و التعاون بف�ضل
مناذج مالئمة  :وثائق �إجراءات الأزمة ،حتديد مواقع الآليات و الفرق
فـي الـميدان ،حتيني منتظم ل�صور رادار الأر�صاد الوطنية ،التدبري
اجلغرافـي للأحداث ...
•>	 نظام «التحليل اجلغرافـي  »Analyseميكن من حتديد معطيات مهنية
و عر�ضها فـي اخلريطة و حتليلها .و هذا النظام اجلغرافـي هو �أداة
م�ساعدة على اتخاذ القرار ،كما �أنه ب�صري و بديهي .و بف�ضله ،ميكن
للـمهن اال�ستك�شاف جغرافـيا لـمختلف الأحداث �أو �أن ت�ستخرج منه
معلومات و خمططات عمل .هكذا ،يتطور با�ستمرار تدبري الـمعلومة
اجلغرافـية الداعمة جلميع مهن الـمقاولة ،و خا�صة فـي تدبري
الـممتلكات.
•>	 مناذج « »Business Intelligenceلرزمة برجمية  ،SAPدخلت حيز
التنفـيذ بالن�سبة للعمليات الـمالية و الـموارد الب�شرية .كما مت مالءمتها
مع تدبري الـمخزونات و الـمخازن .التدبري الإداري هو �أي�ضا معني
بالو�سائل الـم�ساعدة على اتخاذ القرار لنظام الـمعلومات.
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نحو تدبري �أف�ضل لنظام الـمعلومات

�سنة  ،2011وا�صلت مديرية �أنظمة الـمعلومات و�ضع نظام لتدبري �سالمة
الـمعلومة ( ،)SMSIو ذلك وفقا للأهداف التالية :
•>	 و�ضع التنظيم و ال�سريورات ال�ضرورية للمطابقة مع معيار
	�إيزو  .ISO 27001بذلك ،مت تقييم م�ستوى مطابقة نظام الـمعلومات
لدى ليدك مع متطلبات �إ�شهاد الت�صديق .ISO 27001
•>	 اختيار طريقة �إدارة منظومة تدبري �سالمة الـمعلومة � :سيا�سة تدبري
�سالمة الـمعلومة و كذا دور و م�س�ؤوليات الـمتدخلني ،مت حتديدهما
و الـم�صادقة عليهما من طرف جلنة الـمديرية العامة .بعد ذلك ،مت
حتديد الـمخاطر و حتليلها و تقييمها و معاجلتها ،و كذا حتديد معايري
�إجراءات ال�سالمة.
•>	 �إ�شهاد �إيزو  : ISO 27001مت ت�صميم برنامج للتكوين و التح�سي�س،
و �صياغة جميع ال�سيا�سات الـمو�ضوعاتية و �إجراءات اجلودة .و قد
متت برجمة �إجراء افتحا�ص �أويل للح�صول على �إ�شهاد الت�صديق
	�إيزو  27001فـي متم �شهر فرباير .2012

تدبري جيد للـمعطيات
مت �سنة  ،2011تد�شني مركزين لـمعاجلة الـمعطيات و التوا�صل (موقع
مركزي و �آخر احتياطي) ،و هما يتطابقان مع الـمعايري البيئية الدولية.
من جهة �أخرى ،متت درا�سة ت�أثريات خارطة طريق جمال الزبناء
( )2015 - 2011على هند�سة الأنظمة ،و مت �سنة  2011اقتناء خوادم
جديدة ( )serveursو �أنظمة تدبري الـمعطيات .و �ستمكن هذه االقتناءات
على �سبيل الـمثال ،من تب�سيط مهام ا�شرتاك و ف�سخ عقود الزبناء ،و تقدير
اال�ستهالكات ا�ستنادا �إىل تقنيات للتوقع مت �إعدادها و جعلها م�شخ�صة
لكل زبون� ،أو �أي�ضا الو�ضع رهن الإ�شارة لن�سخ من الفواتري فـي الوكالة عرب
الإنرتنت (اخلط) .فـي الأخري ،و من �أجل االحتفاظ مبختلف الأنظمة،
مت مبتم �سنة  ،2010اقتناء مكتبة خراطي�ش افرتا�ضية ،و مت تركيبها �سنة
 .2011و هذا النظام يحفظ فـي قر�ص جميع معطيات ليدك ،و ذلك فـي
مدة زمنية ال تتجاوز � 6ساعات .ذلك �س ُي� ِّؤمن الـمعطيات.

توحيد البنيات التحتية لالت�صاالت
توا�صل تركيب نظام االت�صال (بروتوكول �إنرتنت)  la phonie IPمع �إنتاج
تطبيقات للإت�صاالت و التعاون .و قد مت تغيري �أكرث من  1500جهاز هاتف،
و ت�أهيل �شبكات الـمدينة و ال�شبكات الـمحلية .تطبيقات التعاون (الربيد
الإلكرتوين الـموحد ،برجمية تنظيم االجتماعات و احل�ضور عرب نظام
الهاتف) و كذا �إعداد التقارير ال�ضريبية ،مت �إن�شا�ؤها لدى كبار الـم�س�ؤولني.
و لتدبري حاالت الأزمة ،قامت مديرية �أنظمة الـمعلومات برتكيب و�سائل
االت�صال الـمنا�سبة التي ت�ضمن فعالية و حركية الـمتدخلني.
و خ�ص�صت هواتف  IPالـمتنقلة قابلة للتحديد فـي الـمناطق الـمغطاة بنظام
الـ  wifiفـي الـمقر العام و مبوقع الديوري .ترابطات االت�صاالت بني الـمواقع
مت جتديدها جزئيا �سنة  .2010و اليوم ،يربط �إي�صاالن م�ستقالن مركز
معاجلة الـمعطيات بالـمركز االحتياطي .جميع بنيات الراديو و الهاتف
و �إر�سال الـمعطيات بني الأنظمة ،مت �إعادة ت�شكيلها ،و تنقيلها فـي �أجزاء �إىل
الأبراج اجلديدة و الـمراكز التقنية لالت�صاالت.

�إدماج التنمية الـم�ستدامة
عرف م�شروع تر�شيد طباعة الورق جناحا كبريا .مت ا�سرتجاع حوايل 350
طابعة �شخ�صية و تعوي�ضها بـ  60طابعة (مرتبطة بال�شبكة الـمعلوماتية

الداخلية) متعددة الوظائف .يعطي الـم�ستعملون انطالقة عملية الطبع،
لكنهم ال ي�ستطيعون ا�ستعادة مطبوعاتهم �إال بعد ربط االت�صال بالطابعة
عرب قارئ بيومرتي .و ينتج عن ذلك الـمزيد من الأمان و تقلي�ص بن�سبة
�أكرث من  %30من الـمطبوعات فـي ال�سنة .و مت تركيب نظام حل�سبة
الـمطبوعات من �أجل جعل كل م�ستعمل يتحمل م�س�ؤوليته.

عالوة على ذلك� ،أظهرت درا�سة حول ا�ستعمال احلوا�سيب الـمركزية فـي
الوقت نف�سه تقادم جزء من �أ�سطول احلوا�سيب ال�صغرية و الربح الـمتوخى
من ت�شغيل حوا�سيب مركزية خفـيفة (بدون قر�ص �صلب و مقت�صدة
للطاقة) .فـي متم �سنة  ،2011مت اقتناء خوادم ( )serveursلتغيري حوايل
 300جهاز عمل ثابتة بهذه احلوا�سيب الـمركزية اخلفـيفة ،و �سيتم ت�شغيلها
�سنة .2012
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الـتــوا�صـ ــل

�إمن ــاء احل ــوار عـبــر توا�صــل
مبت َكــر و مالئـ ـ ــم
�سنة  ،2011قامت ليدك ب�إمناء احلوار و تبادل الآراء مع
�أطرافها الـمعنية عرب تقوية ح�ضورها فـي خمتلف قنوات
التوا�صل� .سواء من �أجل التوا�صل اخلارجي �أو الداخلي،
مبادرات التقارب مع الزبناء و ال�شركاء كانت كثرية و مبنية
على اال�ستماع و ال�شفافـية.
التوا�صل اخلارجي
•>	 تطوير ح�ضور ليدك على الإنرتنت
ليدك توا�صل �سيا�ستها للتقارب عرب االقرتاح على عموم اجلمهور قناة
مبتكرة للتحاور و لـمعرفة الـمزيد عن الـمقاولة.
• ال�شبكات الإجتماعية
ليدك كانت من �أوائل الـمقاوالت التي ارتكزت �إىل ال�شبكات االجتماعية
لتنويع قنوات التوا�صل ،و ذلك بهدف تنمية احلوار و تبادل الآراء مع
الأطراف الـمعنية ،و خا�صة الزبناء .فـي حالة �أزمة ،ميكن لـ «ليدك» �أي�ضا
االعتماد على هذه الأدوات ال�سريعة و الـمرنة ال�ستهداف جمهور وا�سع.
هكذا ،تقدم الـمقاولة لـم�ستعملي الإنرتنت نقطا �إخبارية فورية حول الأعمال
و التدخالت اجلارية فـي الـميدان.
• الـمدونة الر�سمية
�سنة � ،2011أطلقت ليدك واحدة من �أوىل الـمدونات اخلا�صة بالـمقاوالت
فـي الـمغرب �« :أنتم و ليدك» .و هدفها الأ�سا�سي هو جعل الزبناء على اطالع
منتظم مب�ستجدات الـمقاولة ،و ذلك عرب االقرتاح عليهم لـمحتويات متعددة
الو�سائط � :أ�سئلة�/أجوبة ،معلومات عن الأورا�ش التي فـي طور الإجناز،
ن�صائح عملية ،فر�ص �شغل� ،أعمال التنمية الـم�ستدامة ،عرو�ض �أثمان...
و هذه الـمدونة التي مت ت�صميمها لتقدمي جتربة ودية و مفـيدة ،هي قناة
جديدة للحوار مع الزبناء و ال�شركاء العموميني �أو اخلوا�ص و و�سائل الإعالم.
•>	 موا�صلة احلوار  :اللقاء الدرا�سي العا�شر مع و�سائل الإعالم
فـي �أكتوبر  ،2011نظمت ليدك الدورة العا�شرة من لقائها الدرا�سي مع
و�سائل الإعالم .و ككل �سنة ،فقد التقت مع ال�صحافـيني من �أجل �شرح
مهنها ،و م�شاريعها و رهاناتها ،و ف�سح الـمجال لنقا�ش حر و مبا�شر مع
فريقها الـم�سري .و ميكن هذا اللقاء الذي �أ�صبح تقليدا ،من التطرق ل�صميم
الـموا�ضيع الـمعقدة و تقدمي عنا�صر معلومات ملـمو�سة.
من بني الـموا�ضيع التي مت التو�سع فـيها خالل هذه الدورة ،تدبري ال�شبكات
و الـم�شاريع الكربى للتطهري ال�سائل ،الـمخططات الـمديرية للـماء و التطهري،
اال�ستثمارات و تدبري جمال القرب �إىل الزبناء.
متت معاجلة جميع الأ�سئلة بكل �شفافـية ،و كانت العملية فـي النهاية �إيجابية
جدا باعتبار �أن ال�صحافـيني احلا�ضرين ا�ستح�سنوا �أجواء و حمتوى اللقاء.
•>	 ت�شجيع ابتكارات ليدك
• التعريف باخلدمات اجلديدة للر�سائل الق�صرية SMS
لـمواكبة انطالق هذه اخلدمة اجلديدة الـمبتكرة ،مت القيام بالعديد من
�أعمال التوا�صل .و قد مت ن�شر بالغ عرب ال�صحافة من �أجل �إطالع اجلمهور،
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و و�ضع الفتة فـي موقع ليدك على الإنرتنت� ،إ�ضافة �إىل كتابة ر�سالة فـي
فواتري الزبناء .و تكملة لهذه الأعمال ،مت اعتماد و�سيلة « -PLVالإ�شهار فـي
مكان البيع» بوكاالت ليدك (مطويات ،مل�صقات� ،شا�شات الفـيديو).
• �إطالق برنامج ليدك لأجهزة �سمارتفون
مت القيام بحملة لت�شجيع الربنامج الـمتنقل على الإنرتنت من �أجل �أن يتمكن
�أكرب عدد من الأ�شخا�ص من اكت�شافه و جتريبه .و قد رحبت العديد من
الـمقاالت ال�صحفـية بهذا االبتكار غري الـم�سبوق فـي الـمغرب.

التوا�صل الداخلي
•>	 �إ�ضفاء احليوية على الـمقاولة
• �إطالق الـمدونة الداخلية لـ «ليدك»
من �أجل الـمزيد من التفاعل� ،أ�صبحت الن�شرة الإخبارية الداخلية لدى
ليدك «الـمدونة الداخلية ال�شبكة» من �أول مدونات الـمقاوالت فـي الـمغرب.
و بف�ضل هذه الدعامة الإخبارية الـمتوا�صلة ،ميكن للـمتعاونني التعليق
مبا�شرة على م�ستجدات الـمقاولة ،و اقرتاح موا�ضيع� ،إيداع �صور ...و مت
�إعداد �أركان جديدة  :التنمية الـم�ستدامة� ،سلوكيات ال�سالمة� ،سري ذاتية...
و لكن �أي�ضا م�سابقات� ،ألعاب  -مباريات و �أعمال تن�شيطية �أخرى منتظمة،
تبعث احليوية فـي الـمقاولة و توطد الروابط بني الـمتعاونني .و هذه الأداة
اجلديدة للتوا�صل الداخلي التي تندرج فـي م�سعى التنمية الـم�ستدامة
لـ «ليدك» ،ت�ؤكد الـمكانة الأ�سا�سية للـمتعاونني داخل الـمقاولة باعتبار �أنها
تخ�ص�ص لهم م�ساحة مت �إعدادها خ�صو�صا من �أجلهم.
• �إحداث �شبكة الـمرا�سلني الداخليني
ليدك عززت منظومة التوا�صل الداخلي عرب خلق �شبكة للـمرا�سلني
الداخليني ميثلون خمتلف مديريات ليدك .بالفعل ،فمن ال�ضروري �أن يكون
كل متعاون على اطالع جيد مب�ستجدات الـمقاولة ،و م�شاريعها و حميطها.
و عالوة على الـمعلومات التي يخرب بها ،يلعب الـمرا�سل الداخلي دور
�أداة الربط التي هي �ضرورية ب�شكل خا�ص ،ال�سيما �أثناء ن�شر الـم�شاريع
الداخلية الـمهيكلة ،مثل م�سعى اجلودة ،الوقاية و ال�سالمة �أو �أي�ضا ميثاق
الأخالقيات .يواكبون �إذا �إعداد منظومة التوا�صل و يت�أكدون من �أن
الـمعلومة و�صلت كما يجب �إىل زمالئهم.
• ندوات خرباء جمموعة �سويز البيئة
طيلة �سنة  ،2011توا�صلت دورة الندوات الداخلية .و هذه الـمواعيد التي
ي�ستح�سنها ب�شكل دائم الـمتعاونون ،هي منا�سبة لتبادل و تعميق الـمعارف
حول خمتلف الـموا�ضيع الـمرتبطة مبهن ليدك .و خالل هذه ال�سنة ،مت
�إغناء الندوات الداخلية بح�ضور خرباء من جمموعة �سويز البيئة،
و الذين تقا�سموا خرباتهم مع زمالئهم فـي ليدك .و «دورة الندوات» هاته،
هي �ضرورية للـمقاولة باعتبار �أنها متكن من اكت�شاف جديد التقنيات
و التطبيقات ،و ذلك دائما �ضمن م�سعى التح�سني الـم�ستمر.
•>	 �أعمال ت�أهيل التنمية الـم�ستدامة
• �أ�سبوع العتماد ال�سلوكيات اجليدة
«كل يوم ،لكل فعل قيمته!»  :كان �شعارا لأ�سبوع التنمية الـم�ستدامة الـمنظم
من � 16إىل  24يونيو  .2011و من �أجل حت�سي�س �أكرب عدد من الـمتعاونني،

�إ�صدار دليل «املنع�شني العقاريني  -املجزئني»
من �أجل مواكبة «املنع�شني العقاريني  -املجزئني» يف م�سعاهم� ،أ�صدرت
ليدك دليال خم�ص�صا لهم و ي�شرح خمتلف الإجراءات ،و يقدم لهم
ال�شروحات ذات طبيعة تقنية ،و ذلك ابتداء من تكوين امللفات و �إىل غاية
مرحلة اال�ستالم النهائي .و هذه املبادرة التي ا�ستح�سنها مهنيو قطاع
الإنعا�ش العقاري ،تربهن على �إرادة ليدك لإمناء عالقة الثقة و القرب مع
زبنائها.

مت تفعيل منظومة للتوا�صل حول هذه التظاهرة تنبني على مدونة ال�شبكة
(مقاالت ،برنامج ،م�سابقة )...و على ن�شر مل�صق فـي كل مديرية .و يذكر
هذا الـمل�صق برهان اليوم و برنامج الأ�سبوع  :ال�صحة و ال�سالمة فـي
ال�شغل ،ا�ستعمال ال�سيارة للتنقل جماعة ،تقلي�ص النفايات ...مت كل يوم
تناول مو�ضوع خمتلف مع برنامج ي�شمل العديد من الندوات ،نقا�شات،
�أعمال تن�شيطية و خا�صة حتد يومي يقرتح على الـمتعاونني.
• ت�شجيع ا�ستعمال جتهيزات متعددة الوظائف MFP
عن طريق حملة �إعالنية فريدة « ،»teasingمتكن الـمتعاونون من اكت�شاف
هذا الـم�شروع و �شعاره « :لن�شتغل و لنحافظ على البيئة» .من �أجل عدم
ا�ستعمال الورق ،مت نزع ال�صفة الـمادية عن احلملة الإخبارية  :ر�سائل
�إلكرتونية على �شكل « »push-upتظهر على �شا�شات حوا�سيب الـمتعاونني.
جتدر الإ�شارة �إىل مبادرة �أخرى ،هي �أن جميع الطابعات التي مت حذفها
عو�ضت بنبتة .و هذه الطابعات اجلديدة متعددة الوظائف �أو (� )MFPستمكن
من اقت�صاد �سنوي لأكرث من  3ماليني من الأوراق� ،أي ما يعادل � 275شجرة.
• حملة خا�صة بالنظام اجلديد للهاتف Lycom
مت القيام بحملة توا�صلية داخلية لإطالع الـمتعاونني على هذه الو�سيلة
اجلديدة للتوا�صل ,بحيث تعلق الأمر بتقدمي �شروحات لهم حول اجلديد الذي
ميثله نظام  Lycomو مزايا ا�ستعماله .م�شروع  Lycomالذي انطلق فـي
�أبريل  ،2011هو م�شروع لالت�صاالت وا�سع النطاق و متعدد الوظائف .نظام
الهاتف  Full IPيعو�ض من الآن ف�صاعدا الهواتف العادية .ذلك ميكن ،لي�س
فقط من تر�شيد التكاليف (الـمكالـمات ،ال�صيانة ،الـمعاجلة ،)...بل يتيح
�أي�ضا للـمتعاونني �أداة للعمل ناجعة و تتطور.
•>	 مواكبة ن�شر منظومة الأخالقيات
فـي �سنة  ،2011ليدك وا�صلت تعزيز مرجعها الأخالقي عرب �إ�صدار دليلها
لل�سلوكيات الـموجه للـمتعاونني (ي�شتمل على �أ�سئلة و �أجوبة) ،و كتيب
خم�ص�ص للعالقات مع الـممونني و �آخر حول �سلوكيات الأخالقيات.
و هذه الكتيبات الـم�صممة ب�شكل بيداغوجي ،جتمع قواعد و مبادئ ال�سلوك
التي تتجاوز جمرد التنظيم لأنها تت�ضمن الـمتطلبات الأخالقية مثل
الإن�صاف و احرتام الغري و احرتام �أنف�سنا.
•>	 �إطالق «امتياز» ،جائزة التفوق
اال�ستجابة لالنتظارات الـمتزايدة للزبناء و ال�سلطات ،رهان ال ميكن رفعه
�إال عرب الإنخراط القوي لكل متعاون .لهذه الغاية ،و من �أجل زيادة تعبئة
الفرق ،مت �سنة  2011و�ضع برنامج جديد  :جائزة امتياز .و هذه الـمكاف�أة
�ستميز من الآن ف�صاعدا الـمهنية و روح الـمبادرة للأعوان الأكرث ا�ستحقاقا.
مت ن�شر ر�سائل �إخبارية عرب الـمدونة الداخلية لإطالع الـمتعاونني على
انطالق هذه اجلائزة ،و كذا مبقت�ضيات الـم�شاركة .كما مت تعليق مل�صقات
تو�ضيحية مبختلف الـمديريات.
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مـ�سعــى اجلــودة

تــب�سـيــط الـ�س ـيـ ــرورات لتـحـ�سيـ ــن
النجــاعـ ــة الـقــ�صـ ــوى
ي�شكل حت�سني جناعتها الق�صوى و تب�سيط نظام التدبري جزء
من التوجهات اال�سرتاتيجية الكربى التي قامت ليدك بتفعيلها.
و موازاة مع ذلك ،حت�سن الـمقاولة با�ستمرار �إجراءاتها لتدبري
الأزمة ،و كذا اختيار و تقييم ممونيها.

اجلديد الآخر خالل �سنة  ،2011هو اختبار مديريتني لالمركزية تدبري
الإنارة العمومية و الو�سائل اجلديدة الـمو�ضوعة رهن �إ�شارتهم .الأ�صداء
الأوىل لهذه التجربة �إيجابية و تربز حت�سنا فـي جودة اخلدمة .يجب تعميم
هذه الـمبادرة فـي الن�صف الأول من �سنة .2012

نظام ت�سيري نا�ضج

لـمزيد من الفعالية ،ليدك �أطلقت �أي�ضا �سنة  2011العديد من �أعمال
«التنظيمات الـم�صغرة» .من بينها :
•>	 مقاي�سة و حتديد معايري �أن�شطة جمال الزبناء،
•>	 حت�سني التدخالت التقنية فـي مراكز العد (�إعادة تنظيم جوالت
الـمواعيد ،توحيد الو�سائل ال�ضرورية للتدخل ،اعتماد منوذج جديد
لدراجة نارية ُم�ؤَ َّمنة �أكرث)،
•>	 �إجراء مقارنة حتليلية بني الـمديريات اجلهوية لإعادة انت�شار الفرق
ب�شكل �أف�ضل ،وفقا للحاجيات و التطور الـمتباين للتعمري ح�سب الـمناطق،
•>	 رفع م�ستوى مهمة الأمر باخلدمة فـي تدبري التدخالت ،مع االنتقال من
 270عون �آمر باخلدمة مبتم �سنة � ،2010إىل حوايل  660عون مبتم
�سنة .2012
على الـم�ستوى الـمركزي ،مت �سنة � 2011إ�ضافة حت�سينات �أخرى على التنظيم :
•>	 مت تعزيز الـمديريات التي ت�أثرت بارتفاع اال�ستثمارات  :الـمديرية التقنية
(لإعداد الـمخططات الـمديرية اجلديدة و تقوية تدبري الـممتلكات)،
مديرية مكتب الدرا�سات ،مديرية الـم�شرتيات و ال�صفقات ،مديرية
الـم�شاريع الكربى (لتفعيل الـم�شاريع على م�ستوى الدرا�سات ،و �إ�سناد
ال�صفقات و �إجناز الأورا�ش).
•>	 مديرية الزبناء مت �إعادة تنظيمها عرب �أربعة �أق�سام  :الت�سويق ،م�شاريع
الزبناء ،خربة الزبناء و العالقات مع الزبناء.

هذا الـم�شروع للتح�سن الـم�ستمر و الذي يحظى باهتمام جميع الـمتعاونني،
يهدف �إىل جودة �أف�ضل للخدمة و فاعلية العمليات التي تنجز .و الغاية منه :
�إمناء الفعالية الق�صوى ال�شاملة للـمقاولة ،مع تر�شيد مواردها .كل �سنة
مالية متثل بالتايل مرحلة جديدة فـي حت�سني نظام الت�سيري بـ «ليدك».
افتحا�ص دجنرب  2011الذي مت �إجرا�ؤه با�شرتاك بني م�ؤ�س�ستي �سنيما
( SNIMAوزارة ال�صناعة و التجارة و التكنولوجيات احلديثة) و �أفاق �أفنور
� ،AFAQ AFNOR INTERNATIONALأكد مطابقة نظام الـمراجع مقارنة
مع الإ�صدار اجلديد  .2008كما �أظهر ب�أن نظام الت�سيري ميكن الـمقاولة
من بلوغ الأهداف .و لـم يتم ت�سجيل �أي فارق خالل هذا االفتحا�ص .و �شدد
الـمفتح�صون على ن�ضج نظام الت�سيري و على نقاط قوته .و مت التذكري
بالـم�شاريع الـمهيكلة التي فـي طور الإجناز :
•>	 رفع م�ستوى الإنارة العمومية و �إدماجها التدريجي فـي نظام الت�سيري،
•>	 م�شروع التزامات اخلدمات،
•>	 اخلارطة اجلديدة لل�سريورات و الأورا�ش احلالية،
•>	 م�سعى التنمية الـم�ستدامة،
•>	 م�ساعي الت�صديق و االعتماد (اعتماد الـمركز التقني للـمقاي�سة
	�إيزو  ISO 27001فـي الـمعلوميات و  OHSAS 18001لل�صحة
و ال�سالمة).

تنظيم يتطور من �أجل جناعة �أف�ضل
ليدك تعمل داخل كل جمال التدبري الـمفو�ض عرب  7مديريات جهوية .فـي
�سنة  ،2011قامت هذه الـمديريات بتفعيل ر�ؤية جديدة للتنظيم مت و�ضعها
�سنة  ،2010يتعلق ذلك بـ :
•>	 مالءمة التنظيم من �أجل �أن تكون الـمهام و الـم�س�ؤوليات �أكرث و�ضوحا،
•>	 زيادة جناعة الت�سل�سل الإداري عرب تقلي�ص �سل�سلة اخلط الرتاتبي
للـم�س�ؤولية ،من �أجل تفاعل �أف�ضل لدوائر القرار و ح�ضور متزايد
للـم�سريين الـميدانيني،
•>	 �إعمال الهياكل التنظيمية الـمالئمة لال�ستجابة بفعالية للرهانات
اجلديدة للـمهن،
•>	 منح الـمزيد من الـم�س�ؤولية للـمديريات اجلهوية.
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حت�سني �إجراءات تدبري الأزمة
على �إثر رداءة �أحوال الطق�س الإ�ستثنائية التي �سجلت فـي �آواخر �شهر نونرب
� ،2010شرعت ليدك كما هو ال�ش�أن بعد كل �أزمة �أو �أثناء �إجراء مترين ،فـي
تقا�سم التجارب مع ال�سلطات ،و مت اتخاذ العديد من القرارات .فـي �سنة
 ،2011قامت ليدك بتقوية و�سائل تدخالتها للقرب فـي الـمناطق الـمعر�ضة
لـمخاطر الفـي�ضانات (قدرات ال�ضخ و �إعادة التزويد بالكهرباء بوا�سطة
مولدات كهربائية) .و هكذا ،مت خلق وحدات للتدخالت ال�سريعة (وحدات
التدخل ال�سريع الكهرباء و ال�ضخ  ،)UIRو مت تكوينها (من الناحية التقنية
و ال�سلوكية) ،و ت�أهيلها و ن�شرها فـي الـمديريات اجلهوية ال�سبع .فـي
الأخري ،مت جتهيز وحدات التدخل ال�سريع لل�ضخ ،ب�سيارات رباعية الدفع
و م�ضخة ذات �صبيب كبري من �أجل جودة �أف�ضل و �سرعة فـي التدخل.
لال�ستجابة لأولويات الإ�ستثمارات الـمحددة على �إثر �أزمة نونرب ،2010
�شرعت ليدك فـي الأ�شغال الأوىل للربنامج اال�ستثماري ق�صري الأجل
(�أفق �سنة  .)2015و هذا الربنامج الذي مت �إعداده مع ال�سلطات خالل
اجتماعات جلنة التتبع فـي يناير  ،2011يحدد احلاجيات اجلديدة مقارنة

ور�ش كبري  :ليدك قامت بتحويل �شبكاتها لتحرير م�سار الطراموي
باعتبار �أنها �شركة تقوم بتدبري ال�شبكات الأربع (الـماء ،الكهرباء ،التطهري و الإنارة
العمومية) فـي الـمدينة ،ليدك �شريك فـي م�شروع الطراموي الذي تنجزه �شركة «نقل
الدار البي�ضاء» �صاحبة الـم�شروع.
قبل مرحلة �أ�شغال �إجناز من�صة ال�سكة احلديدية ،قامت ليدك بتحويل و جتديد و تقوية
ال�شبكات الـمتواجدة فـي م�سار الطراموي.
و وعيا منها برهانات هذا الـم�شروع ،وظفت ليدك جميع االمكانيات للتغلب على الإكراهات
الـمرتبطة ب�إجناز الأ�شغال فـي و�سط ح�ضري به كثافة �سكانية كبرية ،و حاولت على اخل�صو�ص :
•> حت�سني �سيولة حركة ال�سري عرب اعتماد و�سائل الت�شوير الـمنا�سبة،
•> احلفاظ على مداخل للمحالت التجارية عرب و�ضع ممرات ولوجية،
•> القيام بالليل و فـي نهاية العطل الأ�سبوعية� ،أو فـي �أيام العطل ،ب�إجناز الأ�شغال الـم�ؤثرة
على حركة ال�سري �أو ا�ستمرارية اخلدمة (مثال :عمليات الربط بال�شبكات).
ح�صيلة هذه الأ�شغال  :عمليات التحويل على طول  28كلم من الطراموي مت �إجنازها بقيمة
 353مليون درهم .و الأ�شغال الـمتبقية التي تتعلق بتغيريات فـي الـم�سارات� ،ستنجز �سنة
 .2012فـي الأخري ،يتوقع فـي الن�صف الأول من ال�سنة �أن تنجز الإمدادات ال�ضرورية للت�شغيل
اجليد للطراموي ( 23حمطة كهربائية فرعية ،حمطات الركاب و نظام تدبري حركة الـمرور).

مع برنامج الأ�شغال الـمتوقع فـي العقد الـمراجع .و هذه احلاجيات اجلديدة
تتطلب متويال �إ�ضافـيا يبلغ  1,8مليار درهم خارج ال�ضرائب.
فـي الأخري ،ليدك وا�صلت مب�ساعدة من خرباء خمت�صني ،م�سعاها PSO
(تفعيل الـمخطط الأمني) الذي انطلق �سنة  2010و الذي مت ا�ستلهامه من
التنظيم الفرن�سي لوزارة الدفاع .و ميكن هذا الـم�سعى من حت�سني حماية
و تدبري الـمواقع اال�سرتاتيجية (نقط الـمنافع احليوية) من �أجل ا�ستمرارية
اخلدمة العمومية .فـي يوليوز  ،2011قدمت لل�سلطات نتائج الـم�سعى
و الأ�شغال الأولوية الـمرتتبة عنها.

االلتزام من �أجل جودة الأ�شغال
الأورا�ش رهان كبري بالن�سبة �إىل ليدك لأنها العنا�صر البارزة ب�شكل �أكرب
و الأكرث ح�سا�سية فـي ن�شاطها .و هكذا ،ف�إن �سيا�سة «جودة الأورا�ش و �إدارة

الـمناولني» عن�صر �أ�سا�سي فـي منظومة الت�سيري .فـي �سنة  ،2011حر�صت
ليدك على الرفع من جودة ،و �سالمة الأورا�ش و جوانبها البيئية ،بل �أي�ضا
على تقلي�ص الإزعاجات التي تت�سبب للزبناء و الـم�ستعملني الـمجاورين .فـي
الأخري� ،شرعت الـمقاولة فـي حت�سني �صورتها لدى اجلماعة .توا�صلت �سنة
� 2011أعمال التح�سني ،و تبادل الآراء �أو مراقبة اجلودة :
•>	 تنظيم �أيام تقنية لر�ص اخلنادق ب�شراكة مع �شركة ،Sol Solution
و ذلك من �أجل تقدمي التقنيات اجلديدة و حت�سي�س الـم�شاركني
بالتطورات التي عرفتها الـمعدات.
•>	 مت اقتناء معدات جديدة (� 8أجهزة  Panditoلقيا�س الر�ص) من �أجل
الـمراقبة ب�شكل �أف�ضل لتكاثف �أتربة اخلندق .فـي �سنة  ،2011مت �إجناز
 1 886عملية مراقبة .و ن�سبة الـمطابقة خالل اختبارات الر�ص ارتفعت
بـ  11نقطة مقارنة مع الن�سبة الـم�سجلة �سنة � %92( 2010سنة 2011
مقابل � %81سنة .)2010
•>	 فـي �أبريل ،حوايل  100م�شارك تدار�سوا مو�ضوع «نحو ور�ش مثايل» ،ثم
فـي دجنرب حول مو�ضوع يتعلق خا�صة بال�سالمة.
•>	 جائزة « ور�ش منوذجي  »2011مت منحها لأف�ضل مقاولة فـي ال�سنة.
•>	 زيادة فـي حت�سني عالمات الت�سييج و التوا�صل بالأورا�ش.
•>	 القيام بتقييم الأورا�ش من طرف �شبكة من�شطي جودة الأ�شغال.
•>	 موا�صلة تكوين �أعوان ليدك.

تقييم �أداء الـمناولني
لتقييم �أداء و مواكبة �شركات الـمناولة الـمتعاملة مع ليدك ،وا�صلت مديرية
الـم�شرتيات م�سعى هيكليا بتعاون مع الـمديريات الـميدانية .و هكذا ،قامت
مبركزة و حتليل �أكرث من  1 000عملية حتليل للأورا�ش الـمنجزة من طرف
الـمكلفـني ب�أ�شغال ليدك.
�أهداف هذا الـم�سعى  :م�ساعدة الـمقاوالت الـمناولة على حتديد حماور
تطورها ،اختيار �أف�ضل للـمقاوالت و الت�أكد من احرتام البنود التعاقدية.
فـي �سنة  ،2011مت �إبعاد بع�ض الـمقاوالت نهائيا �أو م�ؤقتا طبقا للـمقت�ضيات
التعاقدية ،و  10مقاوالت خ�ضعت الفتحا�ص معمق فـي جمال ال�سالمة.
نتائج عمليات التقييم و االفتحا�صات مت التعليق عليها و �إر�سالها �إىل
الـمقاوالت ،مما مكنها من االنخراط فـي التزاماتنا باجلودة و ال�سالمة
و حت�سني خدماتها .و على �أ�سا�س التقييم الذي �أجري خالل
�سنتي  ،2011- 2010تطور بذلك �أداء الـممونني :
 %نقط �أكرث من 7
 %نقط بني  5و 7
 %نقط �أقل من 5

2010
%31
%30
%39

2011
%34
%40
%26
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ال ـتــزام متعــدد الــواج ـهـ ــات
ليدك حتر�ص على �أن تكون الأعمال التي تقوم بها ،فـي الوقت
نف�سه ،حمرتمة للبيئة و م�س�ؤولة على الـم�ستويني االقت�صادي
و االجتماعي .و طبقا لر�ؤيتها ،ت�ساهم الـمقاولة فـي حت�سني
�إطار عي�ش �ساكنة الدار البي�ضاء الكربى و فـي حماية فعالة
للبيئة .داخليا ،قامت ليدك مب�شاريع عدة لتعبئة متعاونيها حول
الرهانات و ال�سلوكيات اجليدة فـي جمال التنمية الـم�ستدامة.
قيادة م�سعى التنمية الـم�ستدامة
من �أجل الزيادة فـي حت�سني و�سائل بلوغ الأهداف الـمحددة داخليا فـي
جمال التنمية الـم�ستدامة ،مت ب�شكل قوي هيكلة م�سعى ليدك �سنة .2011
و هكذا ،يتم تتبع خمطط عمل التنمية الـم�ستدامة من طرف جلنة قيادة
خم�ص�صة ،و هيئة للتحفـيز و الإخبار تتابع التزامات ليدك� .أهم مديريات
الـمقاولة ت�شارك فـي هذه اللجنة التي جتتمع بانتظام ثالث �أو �أربع مرات
فـي ال�سنة .خالل �سنة  ،2011مت حتيني الـ  50عملية من الـمخطط .و مت
تتبع م�ؤ�شرات التطور و رفع تقارير ب�ش�أنها فـي �إطار نظام ت�سيري الـمقاولة.
الأخذ بعني االعتبار للتنمية الـم�ستدامة فـي حكامة و ا�سرتاتيجية الـمقاولة،
يظهر �أي�ضا عرب تو�سيع مهام جلنة �أخالقيات جمل�س الإدارة التي �أ�صبحت
�سنة  2011جلنة الأخالقيات و التنمية الـم�ستدامة.

االنخراط كفاعل �أ�سا�سي فـي التنمية الـم�ستدامة
خمطط عمل ليدك فـي جمال التنمية الـم�ستدامة و الذي يتمحور حول �سبعة موا�ضيع،
يجب �أن ي�ساهم فـي مدينة :
•> نظيفة و �سليمة،
•> تتحكم فـي مواردها و فـي منوها،
•> ذات �سيولة فـي ال�سري و اجلوالن،
•> جذابة على الـم�ستوى االقت�صادي،
•> يطبعها الأمان،
•> حري�صة على حكامتها،
•> مت�ضامنة.

من �أجل تعبئة �أكرب للـمتعاونني حول رهانات بيئية و جمتمعية ،مت القيام
بالعديد من �أعمال التح�سي�س و التكوين :
•>	 فـي �إطار دورة التكوين «منهج» ،مت تنظيم دورة «ت�سيري التنمية
الـم�ستدامة» لفائدة ر�ؤ�ساء الفرق و م�سريي خمتلف الـمديريات
الـمركزية و اجلهوية التابعة �إىل ليدك .و الهدف هو متكينهم من
التطابق مع الرهانات الكربى العالـمية و الـمحلية للتنمية الـم�ستدامة،
و ذلك باالرتكاز على عرو�ض ،م�سابقات و ور�شات ت�شاركية.
•>	 �أ�سبوع التنمية الـم�ستدامة مت تنظيمه من � 15إىل  24يونيو  2011حول
مو�ضوع «كل يوم ،لكل فعل قيمته» و همت جمموع متعاوين و مقرات
ليدك .و مت و�ضع برنامج للتن�شيط اليومي متحور حول �سبعة مو�ضوعات
من برنامج عمل ليدك للتنمية الـم�ستدامة .و قد تعلق ن�صف هذه
الـمحاور مبو�ضوعات بيئية.
•>	 فـي دجنرب  ،2011ن�شرت ليدك �إ�صدارها «دليل ال�سلوكيات الإيكولوجية»
الذي مت ت�سليمه جلميع الـمتعاونني .فهو �أداة �إ�ضافـية لت�شجيع ال�سلوكيات
البيئية اجليدة 	>•.مبنا�سبة تقدمي منظومة �أخالقيات الـمقاولة («دليل
ح�سن ال�سلوك» و «�سلوكيات الأخالقيات») ،ا�ستدعي الـمتعاونون لـمتابعة
«تكوين فـي الأخالقيات» مبركز التكوين و التتقني  ،CFPا�ستفاد منه
حوايل  900م�شارك �إىل غاية متم �سنة .2011
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•>	 فـي الأخري ،اعتمدت ليدك �سنة  2011برنامج عمل لت�سيري التنوع.
و باعتبار �أن تنوع الـموارد الب�شرية هو رافعة للفعالية بالن�سبة للـمقاولة،
ليدك ت�شجع عمل الن�ساء ،و ال�شباب ،الكبار و �أي�ضا الأ�شخا�ص ذوي
االحتياجات اخلا�صة .فـي يناير  ،2012ح�صلت ليدك على جائزة فـي
هذا الـمجال من وكالة ﭬيجيو .Vigeo

م�شاريع فـي جميع االجتاهات
تتطابق مهن ليدك مع الرهانات الوطنية فـي جمال التنمية الـم�ستدامة.
الولوج خلدمات الـماء ال�شروب و الكهرباء و التطهري ،هو بالفعل �ضروري
للتنمية االجتماعية و االقت�صادية .و ت�شهد على ذلك م�شاركة ليدك فـي
الـمبادرة الوطنية للتنمية الـم�ستدامة .فـي متم �سنة � ،2011أكرث من
 39 000منزل ب�أحياء ال�سكن غري الالئق مت ربطها بخدمات الـماء
و التطهري �أو هي فـي طور الربط بهذه اخلدمات.
من جهة �أخرى ،ي�ضع ا�ستغالل الـموارد الـمقاولة ب�شكل طبيعي �أمام
م�س�ؤولية بيئية ،الـماء و الطاقة من الـموارد النادرة التي يجب تدبريها
ب�شكل م�ستدام .و الأعمال التي تقوم بها ليدك فـي �إطار الربنامج الوطني
للأن�شطة ذات الأولوية ( )PNAPالذي مت تفعيله فـي �شتنرب  ،2009ت�ساهم
بحيوية فـي اقت�صادات الطاقة .و هكذا� ،أعطت الـمقاولة لل�سنة الثانية على
التوايل انطالقة حمالت للتح�سي�س باقت�صاد الطاقة ،و كذا حمالت لت�سويق
الـم�صابيح ذات اال�ستهالك الـمنخف�ض ( )LBCفـي وكاالتها و كذا فـي
ف�ضاءات اخلدمات «ت�سهيالت».
خالل �سنتي  2010و  ،2011ا�ستفاد �أكرث من  850 000زبون على الأقل
مرة واحدة من مكاف�أة « »%20- %20-الـممنوحة من الدولة لكل زبون
(اال�ستعمال الـمنزيل ،الإنارة اخلا�صة و اخلا�ضعني لل�ضريبة الـمهنية)
ا�ستطاع تخفـي�ض ا�ستهالكه ال�شهري من الكهرباء بـ  %20على الأقل
مقارنة مع ال�شهر ذاته من ال�سنة ال�سابقة .و قد بلغ جمموع مبالغ الـمكاف�آت
الـممنوحة �أكرث من  50مليون درهم.
عالوة على ذلك ،ليدك توا�صل اعتماد ا�سرتاتيجية مبتكرة لتقلي�ص
الت�سربات ،و الأعمال التي تقوم بها القت�صاد الـماء ال�شروب� ،أكدت
جناعتها .و ت�ساهم هذه الأعمال فـي الـمجهود الوطني للـمحافظة على
الـموارد الـمائية .و هكذا ،مت من � 1997إىل  ،2011اقت�صاد ما يعادل
 34مليون مرت مكعب �سنويا من الـماء� ،أي احلجم ال�ضروري لـمدينة بها
�ساكنة يبلغ تعدادها  1مليون ن�سمة.
فـي الأخري ،تطمح الـم�شاريع الكربى فـي جمال حماربة التلوث التي تنجزها
ليدك� ،إىل حماية الـموارد و ال�ساحل ،و كذا حت�سني جودة حياة �ساكنة
الدار البي�ضاء الكربى .و هذه الـم�شاريع الكربى ،توا�صلت على مدار �سنة
 .2011و نذكر على �سبيل الـمثال ،بناء حمطة لت�صفـية الـمياه العادمة
مبديونة ،و الأعمال الأولية لإجناز نظام حماربة تلوث الدار البي�ضاء
ال�شرقية و حتويل الـمياه العادمة من دار بوعزة �إىل �شبكة الدار البي�ضاء.

تدبري الـموارد من �أجل النجاعة
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يتواجد اقت�صاد الـموارد الطبيعية فـي قلب ال�سلوكيات الت�سيريية .و لهذه
الغاية ،قامت ليدك �سنة  2011بتطوير العديد من الـم�شاريع التي تهدف
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ليدك طرف فـي �أهداف �سويز البيئة فـي جمال التنمية
الـم�ستدامة
من �أجل التحديد ب�شكل �أف�ضل ال�سرتاتيجية التنمية الـم�ستدامة بر�سم
� ،2015 - 2012شاركت ليدك فـي حلقات العمل الـمنظمة من طرف الفاعل
الـم�ساهم الرئي�سي فـي ليدك (�سويز البيئة).

�إىل اقت�صاد الـموارد على الـم�ستوى الداخلي فـي الـمقاولة .و هكذا ،فم�شروع
«التحكم فـي اال�ستهالكات» حقق �سنة  2011اقت�صادا �إجماليا لـ «ليدك» بلغ
 %5,7من ا�ستهالكات الكهرباء و  %12,3من ا�ستهالكات الـماء.
و �ستتوا�صل التعبئة �سنة  2012لتح�سني فعاليات ليدك فـي هذا الـمجال.
كذلك� ،سيمكن م�شروع «اال�شتغال الإيكولوجي  »Green Act -الذي �أطلقته
ليدك على الـم�ستوى الداخلي ،من اقت�صاد �أكرث من  3ماليني ورقة فـي
ال�سنة� ،أي ما يعادل � 275شجرة .هذا احلل الـمبتكر �سيخف�ض تكاليف
الـمطبوعات بف�ضل وظائف متعددة للطابعات (ال�سكانري الـموجه للربيد
الإلكرتوين ،الطباعة من جهتي الورقة� ،إلخ) و حتديد هوية الـم�ستعمل.
مت �إعطاء انطالقة درا�سات و �أعمال لتح�سني تدبري النفايات و �سيا�سة �إعادة
التدوير �أو �أي�ضا لتقلي�ص غاز الدفـيئة الناجت عن �أ�سطول �سيارات ليدك.
و عالوة على اال�ستغالل الـميداين ،فهذه الـم�شاريع تدمج حت�سي�س
الـمتعاونني الذين ي�ساهمون فـي جناحها.
الـمثال الأخري ،هو انخراط ليدك فـي م�شروع « »Green Chipالذي تقوده
جمعية «اجل�سر» .و يتعلق هذا الـم�شروع بتدبري النفايات الـمعلوماتية .و بعد
�أن تقوم جمعية «اجل�سر» بجمع الـمعدات القدمية� ،إما �أن يتم �إ�صالحها
و منحها جمانا للـمدار�س التي هي بحاجة �إليها� ،أو يتم تفكيكها ليتم �إعادة
تدويرها وفقا للـمعايري البيئية الـمعمول بها.

التح�سي�س و دعم �أن�شطة الـمجتمع الـمدين
موا�صلة منها اللتزامها جتاه الأطراف الـمعنية� ،ساهمت ليدك على مدار
ال�سنة فـي التعليم و البيئة و فـي دعم الـمجتمع الـمدين.
عرب معر�ض «لنعمل من �أجل التنوع البيولوجي»� ،ساهمت ليدك فـي حت�سي�س
�أكرث من  1000متمدر�س فـي الدار البي�ضاء الكربى على احلفاظ على
الـموارد الطبيعية .و هذا الـمعر�ض البيداغوجي و الرتفـيهي ،يدعو �إىل
اكت�شاف التوازنات اله�شة التي توجد بني خمتلف كائنات العالـم احلي،
و كذا تفاعالتها مع الإن�سان.
•>	 فـي �إطار عملية �شواطئ نظيفة التي تنظمها م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س
حلماية البيئة ،قامت ليدك برعاية �شاطئ اللة مرمي بالدار البي�ضاء
لل�سنة التا�سعة على التوايل .و خالل الـمو�سم ال�صفـي ل�سنة ،2011
�شارك � 20 000شخ�ص م�صطاف فـي الأن�شطة التي �أقيمت فـي ف�ضاء
ليدك للتن�شيط و التح�سي�س .و مت اقرتاح برنامج للإ�صطياف الإيكولوجي
على ال�شباب قامت بتن�شيطه جمعية «مدر�سي علوم احلياة و الأر�ض»،

و ذلك من �أجل حت�سي�سهم بحماية البيئة .كما قامت ليدك ب�إعداد
و تن�شيط �أعمالها اخلا�صة ،و �ضمنها ور�شة لـمراقبة جودة مياه
اال�ستحمام و �أخرى حول اال�سعافات الأولية.
•>	 موازاة مع ذلك ،ليدك توا�صل التزامها جتاه اجلمعيات عرب خمتلف
�أعمال الرعاية و ال�شراكة.

تقييم التزامنا الـمجتمعي
فـي متم �سنة  ،2011تلقت ليدك دعوة من الفرع الـمغربي لوكالة التنقيط
ﭬيجيو ( Vigeoالرائدة �أوروبيا فـي التنقيط غري الـمايل) للـم�شاركة فـي
�أول عملية للتنقيط حول الـم�س�ؤولية االجتماعية و البيئية ()RSE
لأكرب  40مقاولة مغربية مدرجة فـي بور�صة الدار البي�ضاء .مت تقييم
النجاعة الق�صوى لدى الـمقاوالت فـيما يخ�ص احلقوق الب�شرية ،و �إ�ضفاء
القيمة على الر�أ�سمال الب�شري ،و حماية البيئة ،و �أخالقيات ال�صفقات،
و احلكامة و االلتزام الـمجتمعي ،و ذلك وفقا لـمعيار مطابق لـمبادئ
�إيزو .ISO 26000
ثمانية مقاوالت �ضمنها ليدك �سيتم فـي  30يناير  2012منحها جوائز
« .»Top-performers RSEو متيزت ليدك بف�ضل التزامها بحرتام احلقوق
الب�شرية ،و خا�صة فـي جمال الوقاية من التمييز و ت�شجيع تكاف�ؤ الفر�ص.
فـي �سنة  ،2012تعتزم ليدك موا�صلة م�سعاها عرب طلب تنقيط وكالة
 Vigeoللح�صول على عالمة الـم�س�ؤولية االجتماعية للكنفدرالية العامة
لـمقاوالت الـمغرب .CGEM

•>	 ا�ستئناف الدرا�سات الأولية لـم�شروع ربط الهراويني ال�شمالية بالـماء
ال�شروب و التطهري ،و ذلك بعد العديد من التوقفات التي مت مواجهتها
خالل انطالق الـم�شروع .و قد ت�ضاعف عدد الـم�ساكن الـمعنية بالعملية.
�إجناز ال�شبكات خارج الـموقع و داخل الـموقع تطلب بذلك متويال
�إ�ضافـيا .فـي فرباير  ،2011قررت ال�سلطة الـمفو�ضة ب�أن يتحمل �صندوق
الأ�شغال هذا العجز الـمايل لـمبلغ  65مليون درهم.
•>	 التوقيع على اتفاقية �شراكة مع اجلمعية الدولية للعمداء الفرانكوفونيني
( ،)AIMFتتعلق مبنحة قيمتها  17مليون درهم لفائدة عملية الهراويني
ال�شمالية .و للتذكري ،مت فـي نونرب  ،2010التوقيع على اتفاقية �شراكة
مع جمعية ( )AIMFو اجلماعة احل�ضرية للدار البي�ضاء و ليدك ،حتدد
مبادئ التدخل و التمويل فـي �إطار م�شروع �إمناء  -الـمبادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية.
•>	 الـم�صادقة على برنامج �أولوي لفرتة  2013 - 2011ب�إقليم النوا�صر.
و يهم هذا الربنامج � 15 000سكن موزعة على  19حيا مت �إبقا�ؤها فـي
مكانها .الأ�شغال تتطلب  316مليون درهم ،مبلغ �ستتم تعبئته من طرف
�إقليم النوا�صر و جماعات بو�سكورة و دار بوعزة و النوا�صر و �أوالد �صالح
و �أوالد عزوز ،و ذلك ب�شراكة مع «�صندوق الت�ضامن لل�سكنى» لوزارة
ال�سكنى و التنمية الـمجالية.

ح�صيلة منت�صف الـم�سار
م�شروع �إمناء  -الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية بلغ منت�صف م�ساره.
و فـي جمموع � 82 200سكن التي قررت ال�سلطات �إبقاءها فـي مكانها ،بلغت
ن�سبة الإجناز �إىل غاية متم �سنة  ،2011ما يلي :
•>	 � 39 400سكن ( : )%48فـي و�ضع الت�شغيل ،فـي طور الأ�شغال �أو طرح
عرو�ض الأثمان.
•>	 � 41 400سكن ( : )%50الدرا�سات منتهية .الأ�شغال لـم تنطلق ب�سبب
عوامل توقف خارجة عن ليدك� ،ضمنها متويل العجز ،العقار و �إمتام
الـمن�ش�آت التي تكلف بها �شركاء �آخرون.
•>	 � 1 400سكن ( : )%2قابل للتنفـيذ فـي انتظار ا�ستكمال الإجراءات.

لـمحة على م�شروع �إمناء  -الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية
فـي �إطار الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية� ،أعطت ليدك �سنة 2005

انطالقة م�شروع �إمناء الذي يهم الـم�ساكن الـمتواجدة فـي الأحياء الفقرية
بالدار البي�ضاء الكربى (التي اتخذت ال�سلطات قرار �إبقائها فـي مكانها).
و يتعلق ذلك ب�أن مينح لهذه لهذه الأ�سر الولوج بالـمنزل �إىل خدمات الـماء
ال�شروب ،و التطهري و الكهرباء .باندراجه فـي منطق التنمية الـم�ستدامة،
يرتكز هذا الـم�شروع على م�شاركة قوية لل�سكان ،ال�سلطات الـمحلية
و الوطنية ،و كذا جمموع ال�شركاء الـمعنيني.
�سنة  ،2011عرف م�شروع �إمناء  -الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية
العديد من الأحداث البارزة :

�أرقام �أ�سا�سية

رهانات م�شروع �إمناء  -الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية خالل الفرتة
الـمقبلة �ستكون مالية ب�شكل �أ�سا�سي .و احل�صيلة �إىل غاية منت�صف الـمراحل
الأ�سا�سية للـم�شروع (اقتناءات الوعاء العقاري ،قرار �إعادة الهيكلة ،الئحة
الـم�ستفـيدين م�صادق عليها ،من�ش�آت منجزة من طرف ال�شركاء )...من
�ش�أنها تعبئة جميع الفاعلني حول اخل�صا�ص فـي التمويل.
�إىل غاية  31دجنرب  ،2011ارتفع العجز فـي م�شروع �إمناء  -الـمبادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية �إىل  728مليون درهم ( %40من �إجمايل اال�ستثمار) ،مقابل
 1 019مليون درهم م�سجلة �إىل غاية  31دجنرب  %55( 2010من �إجمايل
اال�ستثمار) ،و ذلك نتيجة لتعبئة التمويالت الـمذكورة �أعاله.
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بــرن ــامـ ــج
ا�ست ـثـم ــاري مـتــوا�صـ ــل
الـم�شاريع الكربى ل�سنة  ،2012ت�ستجيب حلاجيات التمدين
الـمرتفعة فـي الدار البي�ضاء الكربى ،لتقوية ت�أمني التزويد
بالـماء و الكهرباء ،الرفع من م�ستوى الإنارة العمومية.
�ستتمحور �أ�سا�سا حول حماربة التلوث بتال�ؤم مع الرهانات
الوطنية للتنمية الـم�ستدامة  :حماية البيئة ،التحكم فـي
الـموارد (الـماء و الكهرباء) ،التغريات الـمناخية ,و الولوج �إىل
اخلدمات فـي �إطار الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية.
مراجعة التوقعات و احلاجيات لال�ستثمارات
ليدك �أدرجت احلاجيات الناجمة عن تطورات الـمخطط الـمديري اجلديد
للتهيئة احل�ضرية الذي �أ�صبح لدى مدينة الدار البي�ضاء �سنة ،2009
و ذلك بتحيني خمططاتها الـمديرية و عرب تقييم برامج اال�ستثمارات الناجتة
عنها .الـم�صادقة على الـمخططات الـمديرية التي مت حتيينها� ،ستتوا�صل مع
ال�سلطة الـمفو�ضة .و هذه العنا�صر يجب �أن ت�شكل الأ�سا�س لتحيني احلاجيات
لتمويل اال�ستثمارات ،و ذلك خالل الـمراجعة الـمقبلة للعقد.
تو�سع الـمجال احل�ضري للدار البي�ضاء الكربى و زيادة عدد ال�سكان� ،إ�ضافة
�إىل قدرات �إنتاج الـموارد ،متثل رهانات كربى .و ح�سب التوقعات ،ف�إن
احلاجيات �سرتتفع ب�أكرث من  %50خالل � 20سنة.
بالن�سبة للـماء ال�شروب� ،سيتعلق الأمر بتح�سني التوزيع مع الأخذ بعني االعتبار
لتقوية الـموارد و نظم الإمداد الـمعتمدة من طرف  ONEPو .SEOER

الأخذ بعني االعتبار لتعمري �أ�سرع مما كان متوقعا
يتوقع الـمخطط الـمديري خالل الفرتة ما بني  ،2009 - 2005ارتفاعا فـي
الـم�ساحات احل�ضرية يبلغ  200هكتار فـي ال�سنة .و فـي الواقع ،بلغ هذا
االرتفاع  300هكتار فـي ال�سنة و كان �أ�سرع بكثري من الـمتوقع.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،متت مالحظة فوارق مهمة فـي التمدن على الـم�ستوى
اجلغرافـي  :ارتفاع كبري كان مرتقبا فـي �شرق الدار البي�ضاء ،لكنه حتقق
فـي اجلهة الغربية.
و نتج عن هذه الفوارق مقارنة مع توقعات التمدين للـمخطط الـمديري ل�سنة
 ،2006تغيريا مهما فـي �أولويات اال�ستثمار و �سرعة فـي اال�ستثمارات التي
يجب �إجنازها ،و خا�صة فـي جمال التطهري.

بالن�سبة للتطهري� ،ستتعلق الرهانات بـ :
•>	 هيكلة و تقوية ال�شبكة فـي الـمناطق التي �سبق تعمريها و الإزالة تدريجيا
للـمناطق الـمعر�ضة لـمخاطر الفـي�ضان (�إجناز قنوات جممعة كربى فـي
�شرق و غرب الدار البي�ضاء و �أحوا�ض العوا�صف).
•>	 تو�سيعات ال�شبكات ال�ضرورية للـمناطق احل�ضرية اجلديدة .يجب
التحكم فـي �صبيب الـمياه الـمطرية بوا�سطة �أحوا�ض التخزين �أو تدبري
ت�صريف التدفقات فـي البحر.
فـيما يخ�ص الكهرباء ،فالهدف الأ�سا�سي للـمخطط الـمديري هو :
•>	 حتديد و تخطيط م�شاريع البنيات التحتية فـي جمال التو�سعة من �أجل
مواكبة التنمية احل�ضرية للـمدينة ،مع �ضمان ا�ستمرارية جودة خدمة
التزويد بالطاقة.
•>	 برجمة عمليات التجديد فـي �شبكة اجلهد الـمتو�سط الـمهيكلة و فـي مراكز
التحويل.
•>	 توقع �أ�شغال لتقوية ال�شبكة الكهربائية.
�سيتم �سنة  ،2012و�ضع اللـم�سات الأخرية لأول خمطط مديري للإنارة
العمومية يهدف �إىل تقوية و ت�أهيل الـمن�ش�آت.
التقــريـ ــر
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التطهري
باتفاق مع ال�سلطة الـمفو�ضة� ،ستتوا�صل حماربة الفـي�ضانات ب�إعطاء
الأولوية للـمناطق الـمحددة فـي برنامج العمل الـمراجع بعد الأحداث
الطق�سية التي وقت فـي متم �شهر نونرب  .2010و �ستتم ترجمتها ب�شكل
خا�ص �سنة  ،2012ب�إجناز القناة الـمجمعة لتخزين الـمياه الـمطرية فـي
�شارع القد�س ،التي ي�صل ا�ستثمارها الإجمايل �إىل حوايل  35مليون درهم
خارج ال�ضرائب.
فـي �سنة � ،2012ستنتهي �أ�شغال حمطة ت�صفـية الـمياه العادمة مبديونة
و �سينطلق ت�شغيلها .و هذه الـمحطة التي تعادل طاقتها اال�ستيعابية
 40 000ن�سمة ،تعتمد على ا�ستعمال تكنولوجيا الأغ�شية التي متكن من
�إعادة ا�ستخدام الـمياه ال جَ
ـمعالة فـي اال�ستعماالت غري الـمنزلية .يبلغ
اال�ستثمار الإجمايل لهذه الـمحطة  122مليون درهم خارج ال�ضرائب،
�ضمنها حوايل  30مليون درهم خارج ال�ضرائب �سنة .2012
ب�شرط البث �سريعا فـي التوقفات التي تعرت�ض اقتناءات الوعاء العقاري
ال�ضروري لبناء حمطات ال�ضخ ،من الـمتوقع �أن تنتهي �سنة � 2012أ�شغال
التطهري مبركز دار بوعزة مع حتويل للـمياه العادمة لغرب الدار البي�ضاء
نحو حمطة العنق .هذا الـم�شروع ي�ستدعي �إحداث  42كلـم من ال�شبكة
و  10حمطات لل�ضخ ،و ميثل ا�ستثمار  2012بالن�سبة لل�سنة الـمالية ،حوايل
 205مليون درهم خارج ال�ضرائب من �أ�صل  270مليون درهم الـمتوقعة
للـم�شروع ب�أكمله.
فـي الأخري ،يت�ضمن م�شروع حماربة تلوث ال�ساحل بني الدار البي�ضاء
و الـمحمدية ،بناء قناة �ساحلية اللتقاط و حتويل الـمياه العادمة بني
الـمدينتني ،من �أجل حماربة القذف مبا�شرة للـمياه العادمة فـي البحر،
و كذا حمطة للـمعاجلة الأولية و قناة بحرية .انطلقت الأ�شغال �سنة 2011
و يتوقع ت�شغيل قناة االلتقاط و التحويل �سنة  .2014و هكذا ،ففـي �سنة
� ،2012سيتم تخ�صي�ص مبلغ يقدر بـ  272مليون درهم لإجناز هذا
الـم�شروع.
ليدك تبقى �أي�ضا مهتمة بخطر واد بو�سكورة و بالتكفل بهذا الـمخطر فـي
�إطار منظومة على م�ستوى اجلهة ب�إ�شراك جلميع الأطراف الـمعنية.

الـماء ال�شروب
تزويد الـماء ال�شروب للـمناطق اجلديدة الـمفتوحة للتعمري بالدار البي�ضاء
الكربى هو جزء من الرهانات الكربى للـمقاولة .و الـمناطق الـمعنية هي :
مدينة الرحمة و دار بوعزة فـي الغرب ،الـمدينة اخل�ضراء بو�سكورة
و الهراويني فـي اجلنوب ،الـمدينة اجلديدة زناتة و الـمن�صورية فـي ال�شرق.

التقــريـ ــر
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من بني �أ�شغال �سنة  ،2012نذكر على اخل�صو�ص ،بتقوية التزويد بالـماء
ال�شروب للـمرتفع  110و اجلزء الأعلى للـمرتفع  140باحلي احل�سني.
و لأجل ذلك� ،سيتم و�ضع قناة قطرها  800ميلـمرت و و�ضع قنوات قطرها
 500ميلـمرت لتزويد الـمدينة اخل�ضراء بو�سكورة.
من جهة �أخرى ،و فـي �إطار حماربة الـمياه غري الـمفوترة� ،ستتوا�صل �سنة
� 2012أعمال التق�سيم الدوري للـمناطق ،و تفعيل �أنظمة العد بال�شبكة
و جتديد الإي�صاالت احل�سا�سة� .سيمكن ذلك من بلوغ الهدف التعاقدي
لـمردودية التوزيع الـمحدد فـي  %80فـي �أفق .2015

الكهرباء
الـم�شاريع الكربى للكهرباء تهدف �إىل تق�سيم مناطق التوزيع ،و حت�سني
الـمردودية (عرب موا�صلة �إزالة ال�شبكات الـمعنية) ،و كذا تقوية الـمن�ش�آت
الـموجهة لإمداد �أحياء جديدة.
فـي �سنة  ،2012ليدك �ستوا�صل ت�أهيل و ت�أمني مراكز التوزيع العمومي
الـمطمورة �أو الـموجودة حتت الأر�ض ،و ذلك عرب و�ضع خاليا �سدودة.
و ت�ستهدف هذه العملية حوايل  150مركز توزيع عمومي فـي الـمناطق ذات
الأولوية التي هي معر�ضة للخطر.
فـي �إطار �أ�شغال و�ضع �شبكة جهد  60كيلوفولط التي تتيح ت�أمني تزويد مراكز
التحويل بو�سط مدينة الدار البي�ضاء� ،سيتم �سنة  2012و�ضع خطني حتت
�أر�ضيني بقوة  60كيلوفولط ميكنهما �إتاحة عبور  80ميغافولط �أمبري لكل
واحد منهما بني مركزي التحويل �أوالد حدو و �أبي دوليبي .و يبلغ اال�ستثمار
الذي خ�ص�ص �سنة  2012لهذا الـم�شروع 38 ،مليون درهم خارج ال�ضرائب.
�ستنتهي مبتم �سنة � 2012أ�شغال التجديد/التقوية و االنتقال �إىل
 20كيلوفولط فـي مركز التحويل بالـمحمدية .و �ستمكن من ت�أمني تزويد
مدن الـمحمدية ،بني يخلف و الـمن�صورية و من اال�ستجابة لالرتفاع القوي
للحاجيات فـي هذه الـمدن .و يقدر اال�ستثمار �سنة  2012بـ  9مليون درهم
خارج ال�ضرائب.
�سيتم �إجناز �أ�شغال التجديد/التقوية و االنتقال �إىل  20كيلوفولط فـي مركز
التحويل بزناتة .و �ستمكن من اال�ستجابة للطلب الـمتزايد فـي قطاع �سيدي
مومن و من ت�أمني الطلب على الكهرباء فـي �سيدي الربنو�صي .و يقدر
اال�ستثمار بر�سم �سنة  2012بـ  19مليون درهم خارج ال�ضرائب.
�سيتوا�صل ت�أهيل �شبكة اجلهد الـمتو�سط بنف�س الوترية  :حوايل  85كلـم من
الأ�سالك �سيتم و�ضعها مببلغ  39مليون درهم خارج ال�ضرائب .و �ستمكن
الأ�شغال من اال�ستمرار فـي �إزالة �شبكة  5,5كيلوفولط ،و تقوية �شبكات
 20كيلوفولط الأكرث تدهورا و ت�أمني تزويد الـمدينة ،مع حت�سني مردودية
�شبكة الكهرباء.

* مبالغ ا�ستثمار كل م�شروع تطابق القيمة الإجمالية الـممولة من طرف التدبري الـمفو�ض (الـمفو�ض له و �صندوق الأ�شغال) .هذه الـمبالغ هي خارج ال�ضرائب و التحمالت
 54الـمبا�شرة ال�ستثمارات الـمفو�ض له و خارج �ض.ق.م و الأتعاب بالن�سبة ال�ستثمارات �صندوق الأ�شغال.

عالوة على ذلك ،ليدك �ستواكب تفعيل الـم�شاريع االجتماعية
( 500 000ن�سمة فـي  500هكتار) ،ب�إجناز ال�شبكات خارج الـموقع
ال�ضرورية لإمدادهم ،و كذا الـم�شاريع الكربة للتهيئة احل�ضرية (وكالة
تعمري و تنمية �أنفا ،الـمدينة اخل�ضراء بو�سكورة ،الـمدينة اجلديدة زناتة).

اخلدمات للزبناء

الإنارة العمومية
�ستتوا�صل عمليات تقوية �شبكة الإنارة العمومية ،و كذا جتديد الـمن�ش�آت
(تغيري الأعمدة التي مت �صدمها �أو الـمعر�ضة حلادث ،جتديد الـم�صابيح،
التدبري عن بعد للنقط ال�ضوئية) .تقدر الـميزانية اخلا�صة بهذه العمليات
بـ  25مليون درهم بر�سم �سنة .2012
تتمثل الرهانات فـي حت�سني جودة الإنارة و فاعلية الفرق .و فـي �سنة ،2012
ليدك �ستوا�صل المركزة هذا القطاع من �أجل مزيد من القرب،
و تطوير كفاءات الأعوان و اعتماد �أعوان الـمراقبة الـميدانية «الـمنري»
الذين يتجولون فـي الطرقات لت�سجيل االختالالت.
ابتداء من �سنة � ،2012سيتم قيا�س الإ�ضاءة فـي الطرقات بف�ضل
تكنولوجيات جديدة اكت�سبتها ليدك �سنة  .2011و �ستمكن هذه الـمقايي�س
من التقييم الدقيق للإ�ضاءة و تنا�سق الدفق ال�ضوئي فـي الطرق الكربى
داخل جمال التدبري الـمفو�ض .جميع الـمعطيات الـم�سجلة �سيتم بذلك
فح�صها بالن�سبة للـمعايري الدولية و الإ�شارة �إليها فـي نظام الـمعلومات
اجلغرافـية من �أجل حتديد الأ�شغال الأولوية.

�أورا�ش �أخرى مهمة

تندرج �آفاق اخلدمات للزبناء ب�شكل طبيعي فـي �إطار ر�ؤيتنا  2015و ترتكز
باخل�صو�ص على :
•>	 ا�ستعمال التكنولوجيات اجلديدة لتح�سني اخلدمة للزبون.
و بتال�ؤمها مع متطلبات زبنائها ،ليدك �ستلج�أ �أكرث ف�أكرث �إىل
التكنولوجيات احلديثة من �أجل خدمتهم ب�شكل �أف�ضل و التوا�صل معهم.
هكذا ،فابتداء من �سنة � ،2012سيتم اقرتاح خدمات جديدة من طرف
الوكالة على اخلط (عرب الإنرتنت) ،مثل �إجناز عمليات منوذجية
للفواتري �أو اال�ستهالك ،و �إمكانية ت�سديد الفاتورة من طرف الغري،
�أو �أي�ضا اخلدمات التفاعلية بالهاتف عرب مركز العالقات مع الزبناء
(االطالع على ح�ساب اال�شرتاك ،ت�سديد الفواتري.)...
•>	 التح�سن الـم�ستمر ل�سريورة الزبناء.
فـي �إطار �سيا�ستها لتح�سني �سريورات الزبناء ،ليدك تعتزم ابتداء من
�سنة  ،2012تزويد �أعوانها للك�شف بجيل جديد من �أجهزة الـم�ساعد
الرقمي ال�شخ�صي ( )PDAالذي يعمل عرب ربط بال�شبكة الـمعلوماتية
لدى ليدك .و بف�ضل هذه الأدوات ،يتم حت�سني �أجل معاجلة الك�شف و تتم
فـي الوقت حينه معاجلة االختالالت.

الرهانات الـمالية
�سنة � ،2012سيبلغ متويل برنامج اال�ستثمار  605مليون درهم من طرف
الـمفو�ض له و  450مليون درهم من �صندوق الأ�شغال الذي تقوم ليدك
بتدبريه حل�ساب ال�سلطة الـمفو�ضة.

ليدك تدعم الـمدينة فـيما يخ�ص الـم�شاريع الـمهيكلة الـمتعلقة مبهنها الأربع.
فـي �سنة � ،2012ستنهي ليدك �أ�شغال تنقيل ال�شبكات على �إثر تعديالت
فـي الـم�سار الأ�صلي لـم�شروع الطراموي .و بنف�س الطريقة� ،سيتم �إجناز
الأ�شغال التح�ضريية لإن�شاء نفق بكل من الوازي�س و �ساحة دكار و كذا تهيئة
�شارع �أنفا و ملتقى �سيدي معروف.

مع ذلك ،و لتلبية احلاجيات من اال�ستثمارات للـمخطط اخلما�سي الـمقبل،
و خ�صو�صا لـم�شروع حماربة تلوث ال�ساحل بني الدار البي�ضاء و الـمحمدية،
يتعني ب�شكل م�ستعجل درا�سة و�ضع و�سائل جديدة للتمويل.
التدبري الـمفو�ض ال يتوفر على موارد مالية لتلبية جميع احلاجيات الناجتة
عن منو الوالية ب�شكل �أ�سرع من الـمتوقع و عن ت�سريع الربامج االجتماعية.

فـي �شهر �شتنرب � ،2010أعطى جاللة الـملك انطالقة م�شروع �إعادة ت�أهيل
الـمدينة القدمية .الوكالة احل�ضرية للدار البي�ضاء (�صاحبة الـم�شروع)
�ستكون دائما موا َكبة من طرف ليدك فـي عملية �إعادة ت�أهيل ال�شبكات
(الـماء ،الكهرباء ،التطهري و الإنارة العمومية) .و �ستتم هذه الـمواكبة عن
طريق الدرا�سات و تتبع الأ�شغال ،و اختبارات الـمراقبة و ا�ستالم الـمن�ش�آت.
هكذا ،ففـي متم �سنة  ،2011مت جتديد حوايل ثلث ال�شبكات.

الدرا�سات جارية بني ليدك و ال�سلطات من �أجل مالءمة الـمناطق الـمجالية
لتوزيع الـماء ،و الكهرباء ،و الإنارة العمومية و التطهري .و لهذه الغاية ،يفكر
الطرفان مليا بهدف حت�سني الت�آزرات ( )synergiesو توفـري الـموارد
الـمالية لإجناز هذه اال�ستثمارات.
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الأحـ ـ ــداث ال ـك ـبـ ـ ــرى
الأحجام الـموزعة تنمو بـ  %3فـي الكهرباء و  %3,1فـي الـماء
ارتفعت مبيعات اجلهد الـمتو�سط بـ  %0,9 +مقارنة مع �سنة  ،2010مما
يعك�س االجتاه الـم�سجل على مدار ال�سنة الـمالية .فـي �سياق اقت�صادي يعرف
بطءا ،عرفت �أغلب القطاعات ارتفاعا فـي ا�ستهالكها يتجاوز  ،%3با�ستثناء
الرتاجع الذي �سجل بن�سبة  %3فـي كل من قطاع الن�سيج و جمال الإدارات.
مبيعات اجلهد الـمنخف�ض انتع�شت مع البطء الـم�سجل �سنة  2010و عرفت
ارتفاعا بن�سبة  .%4,3 +و مما دعم الطلب على الكهرباء ،ارتفاع عدد
الزبناء اخلوا�ص بـ  %2,2 +و الظروف الـمناخية ل�سنة ( 2011خا�صة
موجات احلر التي �سجلت فـي ف�صل الربيع و اخلريف).
ينبغي �أي�ضا الت�أكيد على �أن التدابري التي اتخذتها احلكومة لت�شجيع الأ�سر
على االقت�صاد فـي الطاقة حتت ت�سمية «التعريفة التحفـيزية و االجتماعية
« ،»%20- %20-انتهى العمل بها فـي  7يوليوز .2011
مبيعات الـماء ارتفعت بن�سبة  %3,1 +مقارنة مع �سنة  ،2010و ذلك نتيجة
لال�ستهالك الـمنزيل بفعل ارتفاع عدد الزبناء اخلوا�ص بـ .%3,7 +
و بالـمقابل ،انخف�ضت الـمبيعات لل�صناعيني بن�سبة .%2,3 -

ارتفاع طفـيف لأ�سعار البيع الـمتو�سطة
الزيادة اخلفـيفة بـ  %0,2 +فـي �أ�سعار البيع الـمتو�سطة للكهرباء و الـماء،
هي ناجتة بالأ�سا�س عن تغري �شكل بنية اال�ستهالك ما بني فئات الزبناء
(ال�صناعيون ،العموم ،الإدارات) التي تختلف �أ�سعارها.
ال�سعر الـمتو�سط للكهرباء ي�ستفـيد �أي�ضا من دخول الـمراجعة التعريفـية
ل�سنة  2010حيز التنفـيذ ابتداء من  1دجنرب  ،2011و التي مت تطبيقها
عرب اقتطاع من باقي الكهرباء بدون تغيري لأ�سعار البيع.

حت�سن ملحوظ بـ  %75,5لـمردودية الـماء
مردودية �شبكة الـماء ال�شروب التي تقي�س العالقة بني �أحجام الـماء
الـموزعة �أو الـم�ستعملة لال�ستهالك الذاتي للـمفو�ض له و الأحجام الـمجلوبة
(الـم�شرتاة �أو الـمنتَجة) ،تتحدد فـي  %75,5بنمو بلغ  1,4نقطة مقارنة
مع �سنة  .2010هذه الفعالية تعك�س الأولوية الـممنوحة لـمخطط العمل
اخلا�ص بالـمياه غري الـمفوترة الذي انطلق �سنة  2009و الذي كانت �أن�شطته
الرئي�سية موا�صلة للتق�سيم الدوري للـمناطق ،و تعديل ال�ضغط بال�شبكة،
و التجديدات الـمحددة للإي�صاالت و تقوية و�سائل الت�شخي�ص.

قرارات وزارية بالزيادة فـي �أجور و بع�ض تعوي�ضات م�ستخدمي
النظام الأ�سا�سي لتوزيع الـماء ال�شروب و الكهرباء
تطبيقا للقرارات احلكومية التي قامت وزارة الداخلية بتبليغها �إىل ليدك
ح�سب الـمرجعني  496و  ،497مت الزيادة فـي �أجور و بع�ض تعوي�ضات
م�ستخدمي النظام الأ�سا�سي لتوزيع الـماء ال�شروب و الكهرباء .و قد ارتفعت
كتلة الأجور الناجتة عن ذلك� ،إىل  -41مليون درهم خالل ال�سنة الـمالية.
الدورية رقم  496الـمتعلقة بالزيادة فـي التعوي�ضات عن الـمهام و عن
الإقامة ب�أثر رجعي �إىل غاية  1يوليوز  ،2009انعك�ست بتحمل غري جاري
�إ�ضافـي قيمته  -21مليون درهم.
افتحا�ص التدبري الـمفو�ض بر�سم فرتة 2006 - 1997

بتاريخ  10فرباير  ،2012تو�صلت ليدك ب�إ�شعار من ال�سلطة الـمفو�ضة تطلب
منها دفع مبلغ  546مليون درهم و تقوميات حما�سبية مببلغ  892مليون
درهم بناء على خال�صات قرار افتحا�ص التدبري الـمفو�ض عن
فرتة .1997-2006
فـي � 20أكتوبر  ،2011و بعد ال�شروع فـي �إعادة القراءة التعر�ضية لقرارات
الـمفتح�صني ،ليدك رف�ضت جمموع النقط التي �أثريت فـي ملف مف�صل من
الإجابات مت توجيهه �إىل ال�سلطة الـمفو�ضة.
فـي  15فرباير � ،2012أكدت ليدك مرة �أخرى هذا الـموقف فـي �إر�سالية
ر�سمية موجهة �إىل ال�سلطة الـمفو�ضة للطعن من حيث ال�شكل و الـم�ضمون
فـي جمموع خال�صات هذا التقرير .اجلزء الأكرب من مالحظات هذا
االفتحا�ص يتعلق مبوا�ضيع مت ت�سويتها فـي ال�سابق فـي �إطار مراجعة
ال�شروط التقنية و االقت�صادية لعقد التدبري الـمفو�ض التي انطلقت �سنة
 2006و اختتمت �سنة  2009بالتوقيع على ملحق بالعقد مع ال�سلطة
الـمفو�ضة.
بطلب من ليدك� ،أعطت مديرية الوكاالت و الـم�صالح ذات االمتياز انطالقة
م�سعى يهدف �إىل التذكري ب�سريورة حتليل االفتحا�ص ،و ب�شكل خا�ص عرب
الطلب من الـمفتح�صني ب�أن تعزل من خال�صاتهم الـموا�ضيع التي متت
معاجلتها فـي �إطار مراجعة عقد التدبري الـمفو�ض التي انتهت �سنة .2009
فـي مرا�سلة بتاريخ � 13أبريل  2012موجهة �إىل ال�سلطة الـمفو�ضة� ،أكدت
ليدك الـمواقف الـمتخذة فـي �إطار هذا الإجراء.
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ال ـنـتــائ ــج الـمال ـيـ ــة
ارتفاع رقم الـمعامالت بـ  %1,9 +مقارنة مع �سنة 2010

رقم معامالت الـمواد ينمو بـ  %3,8ليبلغ  5 096مليون درهم بالأ�سا�س على
�إثر تزايد الأحجام.
رقم معامالت الأ�شغال و الـمواد الأخرى تقل�ص بـ  %10,4 -ليبلغ
 680مليون درهم� .سنة  2010كانت قد متيزت بزيادة ا�ستثنائية فـي �أ�شغال
حتويل الـمن�ش�آت الـمنجزة فـي �إطار م�شروع طراموي الدار البي�ضاء.

ارتفاع الفائ�ض اخلام لال�ستغالل بـ � %9,2 +إىل  855مليون درهم
الهام�ش الإجمايل الـمكون من هام�ش التوزيع (رقم الـمعامالت على مبيعات
الـمواد ناق�ص م�شرتيات لدى الـمنتجني) و من هام�ش الأن�شطة الأخرى
(�أ�شغال قابلة لل�سداد ،كراء و �صيانة العدادات� ،أتعاب الأ�شغال الـمنجزة
حل�ساب �صندوق الأ�شغال ،منتوجات �أخرى) ،بلغ(الهام�ش الإجمايل)
 1 995مليون درهم بارتفاع بـ  %6,6 +مقارنة مع �سنة  .2010و هو ي�شمل
الـمراجعة التعريفـية ل�سنة  2010عرب االقتطاع من باقي الكهرباء مع �أثر
رجعي �إىل غاية  1يونيو .2010
حتمالت اال�ستغالل ترتفع بـ  %4,8مقارنة مع �سنة  .2010خ�صم مبني على
قرارات حكومية فـي جمال الأجور التي �أثرت على الفائ�ض اخلام لال�ستغالل
مبا قيمته  41 -مليون درهم ،و بلغت زيادة حتمالت اال�ستغالل .%1

ارتفاع نتيجة اال�ستغالل بـ � %8,2 +إىل  470مليون درهم
اال�ستخمادات ارتفعت بـ  33مليون درهم مما يعك�س زيادة اال�ستثمارات
فـي متويل الـمفو�ض له و التي حققت رقما قيا�سيا لـ «ليدك» بلغ  565مليون
درهم �سنة ( 2011و �ضمنه التحمالت غري الـمبا�شرة).

تراجع النتيجة غري اجلارية �إىل  59 -مليون درهم
عرفت النتيجة غري اجلارية تراجعا بـ  57-مليون درهم مقارنة مع �سنة
 ،2010و ذلك بفعل الأثر الرجعي للقرارات احلكومية فـي جمال الأجور،
و زيادة م�ؤونات الـمخاطر و التكاليف غري الـمكررة الـمرتبطة ب�إدراج الإنارة
العمومية فـي جمال التدبري الـمفو�ض.

تراجع بـ  %9,7-فـي النتيجة ال�صافـية التي بلغت  231مليون
درهم على �إثر تطور النتيجة غري اجلارية
زيادة فـي القدرة على التمويل الذاتي و التحكم فـي االقرتا�ض
ال�صافـي
القدرة على التمويل الذاتي ارتفعت �إىل  598مليون درهم ،بزيادة  38مليون
درهم ,ت�أثرت ب�شكل �إيجابي بنمو اال�ستغالل.
االقرتا�ض ال�صافـي بلغ  987مليون درهم� ،أي اقرتا�ض �صافـي بـ ،%40
ن�سبة م�ستقرة مقارنة مع �سنة .2010
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قـ ـ ــرارات ال ـج ـم ـ ـع ـيـ ـ ــة
الع ــامـ ـ ـ ــة العــاديـ ـ ـ ــة
القرار الأول

�إن اجلمعية العامة العادية بعد �سماع تقرير جمل�س الإدارة حول تدبريه طيلة ال�سنة الـمالية  ،2011و تقرير الـمنتدبني للح�سابات حول
تنفيذ مهام مراقبة و فح�ص ح�سابات ال�سنة الـمالية الـمنتهية فـي  31دجنرب  ،2011و بعد تفح�ص القوائم الـمالية �إىل غاية  31دجنرب
 ،2011ت�صادق على هذه التقارير و على احل�صيلة و على ح�سابات ال�سنة الـمالية  2011كما هي مقدمة و التي يتبني منها ربح �صاف مبلغه
 231 392 777 ,36درهم ،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 الـمواد  56و ما يليها من القانون رقم  95-17الـمتعلق 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  95-17الـمتعلق ب�شركات الـم�ساهمة ،ت�صادق على م�ستنتجات التقرير الـمعني و على االتفاقيات الواردة فيه.

القرار الثالث :ر�صد النتيجة

�إن اجلمعية العامة العادية ،باقرتاح من جمل�س الإدارة ،تقرر ر�صد النتيجة ال�صافية لل�سنة الـمالية  2011كما يلي:
•>	 �أي ربح �صاف لل�سنة الـمالية  2011مببلغ
•>	  % 5لالحتياطي القانوين (ب�سقف حمدد فـي  %10من ر�أ�س الـمال االجتماعي)
•>	 الر�صيد
•>	 الـمرحل من جديد
•>	 ربح قابل للتوزيع
•>	 للتوزيع على �سبيل الربيحات (�أي  23درهم لل�سهم الواحد)
•>	 ر�صيد الـمرحل من جديد �أي

 + 231 392 777 ,36درهم
 - 0 ,00درهم
 + 231 392 777 ,36درهم
 + 357 952 804 ,30درهم
 + 589 345 581 ,66درهم
 - 184 000 000 ,00درهم
 + 405 345 581 ,66درهم

�إن اجلمعية العامة العادية ال�سنوية ،تقرر �أداء الربيحات ابتداء من  20يوليوز .2012

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

تعطي اجلمعية العامة العادية لـمجل�س الإدارة �إبراء تاما و نهائيا و بدون حتفظ عن تدبريه لل�سنة الـمالية .2011

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

تعطي اجلمعية العامة العادية �إبراء لـمكتب مازار لالفتحا�ص و اال�ست�شارة 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 .2011

القرار ال�ساد�س � :إبراء �إذا اقت�ضى الأمر للمت�صرفني الـم�ستقيلني

حيث �إن ال�سيد تيريي مايل قد ا�ستقال من من�صبه كمت�صرف بتاريخ  4ماي  ،2012تعطي اجلمعية العامة العادية لهذا الـمت�صرف
�إبراء عن تدبريه بر�سم الفرتة الـممتدة من  1يناير �إىل  4ماي  ،2012كما تقت�ضيه احلاجة.

القرار ال�سابع  :الـم�صادقة على تعيني مت�صرف جديد

اجلمعية العامة العادية ت�سجل و ت�صادق على تعيني جمل�س الإدارة فـي  14ماي  2012ب�صفة مت�صرف ،ال�سيد جان بيري �إيرمونو،
مت�صرف �شركات ،من جن�سية فرن�سية ،مزداد فـي  25فرباير  1947فـي بواتيي ،احلامل جلواز ال�سفر رقم  ،10CY66864ال�ساكن
فـي  ،6زنقة هولندا � -أنفا  -الدار البي�ضاء .الـمدة االنتدابية لل�سيد جان بيري �إيرمونو تنتهي على �إثر اجلمعية العامة العادية الـمدعوة
للبت فـي ح�سابات ال�سنة الـمالية الـمنتهية فـي  31دجنرب .2014

القرار الثامن � :سلطات للإجراءات القانونية

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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ال ـت ـق ــري ــر الـمالـ ـ ــي

التـقــريـ ــر الـعـ ــام
لــمنـتــدبـ ــي الـحـ�ســابـ ــات
(ال�سنة الـمالية من فاحت يناير �إىل  31دجنرب )2011

طبقا للمهمة الـموكولة �إلينا من طرف جمعيتكم العامة ،نعر�ض عليكم
تقريرنا الـمرتبط بال�سنة الـمالية الـمنتهية فـي  31دجنرب .2011
لقد 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 ()ETIC
الـمرتبطة بال�سنة الـمالية الـمنتهية بتاريخ  31دجنرب  .2011وهذه القوائم
التوليفية تظهر مبلغا من الر�ساميل الذاتية و الـمماثلة ،قدره
 1 469 345 581,66درهم� ،ضمنه ربح �صاف قيمته
 231 392 777,36درهم .الإدارة م�س�ؤولة عن الإعداد و العر�ض ال�صريح
لهذه القوائم التوليفية ،طبقا لنظام مراجع احل�سبة الـمعتمدة فـي الـمغرب.
تكمن م�س�ؤوليتنا فـي التعبري عن ر�أينا حول هذه القوائم التوليفية على
�أ�سا�س افتحا�صنا .لقد �أجنزنا مهمتنا طبقا لـمعايري الـمهنة فـي الـمغرب،
و اعتبارا للمقت�ضيات القانونية و الت�شريعات الـمعمول بها.
ال�سلطة الـمفو�ضة �أوكلت لأحد الـمكاتب �إجناز افتحا�ص للتدبري الـمفو�ض
للفرتة الـممتدة بني  1997و  .2006و التقرير النهائي لهذا االفتحا�ص الذي
مت تبليغه �إىل ليدك فـي �سنة  ،2011ي�ستنتج منه مبلغ �إجمايل للتقومي بقيمة
 1 438مليون درهم �ضمنه دفع من طرف ليدك لـ  546مليون درهم
و تقوميات حما�سبية حل�سابات بقيمة  892مليون درهم.
ليدك نازعت جمموع التقوميات الواردة فـي تقرير االفتحا�ص هذا عرب
ال�شرح على اخل�صو�ص ،ب�أن مبلغ  1 101مليون درهم من التقوميات
الـم�شار �إليها فـي ذات التقرير ،متت معاجلته فـي ملحق عقد التدبري
الـمفو�ض الـموقع فـي ماي .2009
فـي  10فرباير  ،2012تو�صلت ال�شركة مبرا�سلة من ال�سلطة الـمفو�ضة
تطلب منها الدفع بدون �أجل لـمبلغ  546مليون درهم و كذا تقومي احل�سابات
مببلغ  892مليون درهم .و فـي ردها ،ليدك �أكدت جمددا موقفها فـي ر�سالة
م�ؤرخة فـي  15فرباير  2012و �أكدت عزمها موا�صلة الـم�ساعي الـمن�صو�ص
عليها فـي �إطار مقت�ضيات عقد التدبري الـمفو�ض بالن�سبة حلالة مماثلة.
بناء على الـمعلومات الـمتوفرة �إىل غاية اليوم ،و فـي انتظار خال�صات اخلربات
التكميلية اجلارية مع ليدك ،لي�س با�ستطاعتنا �إبداء ر�أينا حول الت�أثري
الـمحتمل لهذه الو�ضعية على ح�سابات ليدك �إىل غاية  31دجنرب .2011
مع التحفظ ب�ش�أن ت�أثري الو�ضعية الـم�شار �إليها �أعاله ،ن�شهد ب�أن القوائم
التوليفية الـم�شار �إليها فـي الفقرة الأوىل �أعاله هي م�ضبوطة و حقيقية،
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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  2011طبقا لنظام مراجع احل�سبة الـمعتمدة فـي
الـمغرب .و بدون ت�شكيك فـي الر�أي الـمعرب عنه �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  ،2011مدينة مببلغ �صافـي
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  2003و  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.

الدار البي�ضاء فـي  21ماي 2012

الـمنتدبان للح�سابات
�إيرن�ست �آند ياونغ
مازار لالفتحا�ص و اال�ست�شارة
عبدو ديوب � -شريك
ب�شري التازي � -شريك

التـقــريـ ــر الـخـ ــا�ص
لــمنـتــدبـ ــي الـحـ�ســابـ ــات

(ال�سنة الـمالية من فاحت يناير �إىل  31دجنرب )2011

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

 .1اتفاقيات مربمة خالل ال�سنة الـمالية

رئي�س جمل�س �إدارتكم لـم يخربنا ب�أي اتفاقية جديدة مربمة خالل ال�سنة
الـمالية الـمنتهية فـي  31دجنرب .2011

 .2اتفاقيات مربمة خالل ال�سنوات الـمالية ال�سابقة

و التي ال يزال مفعولها �ساريا خالل هذه ال�سنة
•>	 اتفاقية مكتوبة تتعلق بالو�ضع رهن الإ�شارة للموارد الب�شرية مع
�سويز البيئة
• الـمعنيون � :سويز البيئة ممثلة بال�سيد دومينيك ماجنان دوان�س،
		 رئي�س جمل�س �إدارة ليدك.
• مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :الغاية من هذه االتفاقية الـموقعة فـي
		  17دجنرب  2008هي حتديد ال�شروط العامة التي مبوجبها تقبل
		 �سويز البيئة � Suez Environnementأو �أحد فروعها ،و�ضع
		 م�ستخدمني مغرتبني رهن �إ�شارة ليدك ،بطلب من هذه الأخرية.
• مقت�ضيات �أ�سا�سية  :ي�ستفيد الأجراء من راتب رئي�سي مدفوع فـي
		 الـمغرب من طرف ليدك .و يدفع �أجر تكميلي من طرف �سويز البيئة
		 بفرن�سا و تعاد فوترته على ليدك مع تطبيق ن�سبة  %8كم�صاريف
		 التدبري.
• الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك بر�سم ال�سنة الـمالية 2011
		 مبلغه � 14 574ألف درهم.
• الـمبالغ الـمدفوعة  :مت مبوجب هذه االتفاقية ،دفع مبلغ � 24 721ألف
		 درهم �سنة � 2011إىل �سويز البيئة ،ي�شمل ت�سديد الفواتري بر�سم
		 ال�سنوات الـمالية ال�سابقة.
•>	 اتفاقية مكتوبة تتعلق بالو�ضع رهن الإ�شارة للموارد الب�شرية مع
Suez Energie Services
•

الـمعنيون :

 Suez Energie Servicesفرع جمموعة GDF SUEZ

		
		
•

		
		
		
•

		
		
		
•

		
•

		

الـم�ساهم الرئي�سي فـي  SUEZ Environnementممثلة
بال�سيد دومينيك ماجنان دوان�س ،رئي�س جمل�س �إدارة ليدك.
مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :الغاية من هذه االتفاقية الـموقعة فـي
 17دجنرب  2008هي حتديد ال�شروط العامة التي مبوجبها تقبل
� Suez Energie Servicesأو �أحد فروعها ،و�ضع م�ستخدمني
مغرتبني رهن �إ�شارة ليدك ،بطلب من هذه الأخرية.
مقت�ضيات �أ�سا�سية  :ي�ستفيد الأجراء من راتب رئي�سي مدفوع فـي
الـمغرب من طرف ليدك .و يدفع �أجر تكميلي من طرف
 Suez Energie Servicesبفرن�سا و تعاد فوترته على ليدك مع
تطبيق ن�سبة  %8كم�صاريف التدبري.
الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك بر�سم ال�سنة الـمالية ,2011
قدره � 1 057ألف درهم خارج ال�ضرائب.
الـمبالغ الـمدفوعة  :مت مبوجب هذه االتفاقية ،دفع مبلغ � 163ألف
درهم �سنة � 2011إىل .Suez Energie Services

•>	 اتفاقية مكتوبة تتعلق باحلكامة و الـم�ساعدة التقنية و العملياتية مع
�سويز البيئة.
• الـمعنيون � :سويز البيئة ممثلة بال�سيد دومينيك ماجنان دوان�س،
		 رئي�س جمل�س �إدارة ليدك.
• مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :الغاية من هذه االتفاقية الـموقعة فـي 17
		 دجنرب  2008تهم احلكامة و الـم�ساعدة التقنية و العملياتية لفائدة
		 ليدك فـي جماالت البيئة و الطاقة من �أجل متطلبات عقد تدبري الـماء
		 و التطهري ال�سائل و الكهرباء و الإنارة العمومية لوالية الدار البي�ضاء
		 الكربى.
• مقت�ضيات �أ�سا�سية :
		  -التعوي�ض عن الـم�ساعدة التقنية اجلزافية يحت�سب عرب تطبيق ن�سبة
		  %0,125من رقم الـمعامالت ال�سنوي و يوزع بني �سويز البيئة و فيبار
		 القاب�ضة و الـملكية الوطنية للت�أمني.
		 ح�صة �سويز البيئة تتمثل فـي .%66,86
 الـم�ساعدة التقنية النوعية  :ليدك تدفع �إىل �سويز البيئة �أتعابا		 على �أ�سا�س عدد �أيام العمل الـمنجزة من طرف اخلرباء الذين
		 �شاركوا فـي الـمهام و على �أ�سا�س �أ�سعار الوحدات ح�سب فئة اخلرباء.
		 هذه التعريفات تخ�ضع لـمراجعة �سنوية كما هو من�صو�ص عليه فـي تلك
		 االتفاقية.
• الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك بر�سم ال�سنة الـمالية 2011
		 يتجز�أ على النحو التايل :
		 � 4 642 -ألف درهم خارج ال�ضرائب للم�ساعدة التقنية اجلزافية.
		 � 5 000 -ألف درهم خارج ال�ضرائب للم�ساعدة التقنية النوعية.
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• الـمبالغ الـمدفوعة  :مت مبوجب هذه االتفاقية ،دفع مبلغ � 10 543ألف
		 درهم �سنة � 2011إىل جمموعة .Suez Environnement
•>	 اتفاقية مكتوبة تتعلق بت�أدية خدمات بني ليدك و فيبار القاب�ضة.
• الـمعنيون  :فيبار القاب�ضة ممثلة من طرف ال�سيد ر�شيد لعزيري،
		 مت�صرف لدى ليدك.
• مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :تتعلق هذه االتفاقية الـموقعة فـي  2دجنرب
		  2004باال�ست�شارة و الـم�ساعدة فـي جمال العالقات الـم�ؤ�س�ساتية ،فـي
جمال التدبري الـمايل و فـي جمال تدبري الـموجودات العقارية.
• مقت�ضيات �أ�سا�سية  :التعوي�ض عن الـم�ساعدة التقنية اجلزافية
		 يحت�سب عرب تطبيق ن�سبة  %0,125من رقم الـمعامالت ال�سنوي
		 و يوزع بني �سويز البيئة و فيبار القاب�ضة و الـملكية الوطنية للت�أمني.
ح�صة فيبار القاب�ضة تتمثل فـي .%16,57
• الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك بر�سم ال�سنة الـمالية ,2011
		 قدره � 1 150ألف درهم خارج ال�ضرائب.
• الـمبالغ الـمدفوعة  :مت مبوجب هذه االتفاقية ،دفع مبلغ � 1 367ألف
		 درهم �سنة � 2011إىل فيبار القاب�ضة.
•> اتفاقية مكتوبة تتعلق بت�أدية خدمات بني ليدك و الـملكية الوطنية
للت�أمني.
• الـمعنيون  :الـملكية الوطنية للت�أمني ممثلة من طرف ال�سيد
		 زهري بن�سعيد ،مت�صرف لدى ليدك.
• مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :تتعلق هذه االتفاقية الـموقعة فـي  2دجنرب
		  2004باال�ست�شارة و الـم�ساعدة فـي جمال العالقات الـم�ؤ�س�ساتية،
		 و فـي جمال الهند�سة الـمالية ،و الت�أمينات و تدبري الـموجودات العقارية.
• مقت�ضيات �أ�سا�سية  :التعوي�ض عن الـم�ساعدة التقنية اجلزافية يحت�سب
		 عرب تطبيق ن�سبة  %0,125من رقم الـمعامالت ال�سنوي و يوزع بني
		 �سويز البيئة و فيبار القاب�ضة و الـملكية الوطنية للت�أمني.
		 ح�صة الـملكية الوطنية للت�أمني تتمثل فـي .%16,57
• الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك بر�سم ال�سنة الـمالية 2011
		 قدره � 1 150ألف درهم خارج ال�ضرائب.
• الـمبالغ الـمدفوعة  :لـم يتم دفع �أي مبلغ �سنة � 2011إىل الـملكية
		 الوطنية للت�أمني مبوجب هذه االتفاقية.
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•>	 اتفاقية مكتوبة تتعلق بكراء الـملكية الـم�سماة :
«� »Villa Altagracia Hovelإىل ليدك من طرف �شركة
« »Elyoالتي �أ�صبحت .Suez Energie Services
• الـمعنيون � :سويز خلدمات الطاقة Suez Energie Services
		 فرع جمموعة  GDF SUEZالـم�ساهم الرئي�سي فـي
		 SUEZ Environnement

		 ممثلة بال�سيد دومينيك ماجنان دوان�س ،رئي�س جمل�س �إدارة ليدك.
• مو�ضوع العقد � :شركة (�إيليو) « »Elyoالتي �أ�صبحت «�سويز خلدمات
		 الطاقة» �إحدى �شركات جمموعة �سويز و �أحد م�ساهمي ليدك ،اكرتت
		 لهذه الأخرية مبوجب اتفاقية موقعة بني ال�شركتني فـي � 30أكتوبر
		  ،2001جمموع ملكية « »Villa Altagracia Hovelالكائنة
		 فـي  163حمج احل�سن الأول  -الدار البي�ضاء ،لفرتة نهائية مدتها
		�أربع �سنوات قابلة �ضمنيا لتجديد الإيجار من �سنة �إىل �أخرى.
• مقت�ضيات �أ�سا�سية � :إيجار �سنوي قيمته � 6 900ألف درهم خارج
		 ال�ضرائب� ،ضريبة على النظافة كزيادة تتحملها ليدك.
• الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت بر�سم ال�سنة الـمالية ,2011
		 قدره � 6 900ألف درهم خارج ال�ضرائب.
• الـمبالغ الـمدفوعة � 7 590 :ألف درهم (�ضمنه ال�ضريبة على
		 النظافة) مت ت�سديدها �سنة .2011
•>	 اتفاقية مكتوبة تتعلق بت�أدية خدمات الدعم العملياتي و التقني مع
 INEO – INFRAو INEOLUM
• الـمعنيون  INEO - INFRA، INEOLUM :و ليدك فروع جمموعة
		  GDF SUEZالـم�ساهم الرئي�سي فـي ،SUEZ Environnement
		 ممثلة بال�سيد دومينيك ماجنان دوان�س ،رئي�س جمل�س �إدارة ليدك.
• مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :تتعلق هذه االتفاقية الـموقعة فـي  22يونيو
		  2009بالو�ضع رهن الإ�شارة لدى ليدك للإمكانيات التقنية و الب�شرية
		 ال�ضرورية للإجناز اجليد للمهام التي �أ�سندت �إليها من طرف ال�سلطة
		 الـمفو�ضة فـي جمال خدمة الإنارة العمومية.
• مقت�ضيات �أ�سا�سية � :أجر  INEO - INFRAو  INEOLUMعلى �أ�سا�س
		 مبلغ خارج ال�ضرائب� ،إجمايل و جزافـي قيمته  8 000يورو فـي ال�شهر
		 لـ  INEO - INFRAو � 144ألف درهم لـ .INEOLUM

• الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك بر�سم ال�سنة الـمالية 2011

		 يتجز�أ على النحو التايل :
		 � 1 885 -ألف درهم خارج ال�ضرائب من طرف INEOLUM
		 � 1 182 -ألف درهم خارج ال�ضرائب من طرف INEO - INFRA
• الـمبالغ الـمدفوعة  :ليدك �سددت �سنة  2011مبوجب هذه االتفاقية :
		 � 3 236 -ألف درهم لـ INEOLUM
		 � 1 710 -ألف درهم لـ INEO - INFRA
•>	 اتفاقية مكتوبة تتعلق بت�أدية خدمات الدعم العملياتي و التقني مع
 SAFEGEو C3E
• الـمعنيون  SAFEGE :و  C3Eو ليدك ،فروع جمموعة
		  Suez Environnementممثلة بال�سيد
		 دومينيك ماجنان دوان�س ،رئي�س جمل�س �إدارة ليدك.
• مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :تتعلق هذه االتفاقية الـموقعة فـي  12دجنرب
		  2009بالو�ضع رهن �إ�شارة ليدك لـمكتبها للدرا�سات ،مهند�سني �إثنني
		 لال�ست�شارات  SAFEGE/C3Eخمت�صني فـي جمال الـماء و التطهري
		 ال�سائل.
• مقت�ضيات �أ�سا�سية � :أجر  SAFEGEو  C3Eعلى �أ�سا�س الوقت الذي
		 ا�شتغله اخلرباء فعليا و �أ�سعار الوحدات الـملحقة فـي العقد .اتفق
		 الأطراف على مراجعة �سنوية للأ�سعار.
• الـمبلغ الـمحت�سب كتحمالت على ليدك بر�سم ال�سنة الـمالية ,2011
		 يتجز أ� على النحو التايل :
		 � 1 403 -ألف درهم خارج ال�ضرائب من طرف C3E
		 � 4 938 -ألف درهم خارج ال�ضرائب من طرف SAFEGE
• الـمبالغ الـمدفوعة  :ليدك �سددت �سنة  2011مبوجب هذه االتفاقية :
		 � 732 -ألف درهم لـ C3E
		 � 4 436 -ألف درهم لـ SAFEGE
•>	 اتفاقية مكتوبة تتعلق بت�أدية خدمات فـي الـمعلوميات و االت�صاالت
الال�سلكية مع �شركة �سيطا البي�ضاء
• الـمعنيون � :سيطا البي�ضاء و ليدك ،فرعني لـمجموعة
		  Suez Environnementممثلة بال�سيد دومينيك ماجنان دوان�س،
		 رئي�س جمل�س �إدارة ليدك.
• مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :بوا�سطة هذه االتفاقية الـموقعة فـي  2يناير
		  ،2006ت�ؤدي مديرية �أنظمة الـمعلومات بـ «ليدك» ل�شركة �سيطا
		 البي�ضاء ،خدمات ب�صفة منتظمة فـي الـمعلوميات و االت�صاالت.

• مقت�ضيات �أ�سا�سية  :فوترة �سنوية مف�صلة ح�سب نوع اخلدمة
		 الـمقدمة.
• مبلغ الإيراد الـمحت�سب لـ «ليدك» بر�سم ال�سنة الـمالية ،2011
		 قدره � 80ألف درهم خارج ال�ضرائب.
• الـمبالغ الـمتو�صل بها  :مت مبوجب هذه االتفاقية ،حت�صيل
		 مبلغ � 108ألف درهم �سنة .2011
•>	 اتفاقية مكتوبة تتعلق بت�أدية خدمات فـي الـمعلوميات و االت�صاالت
مع �شركة �سيور
• الـمعنيون  :ال�سيد دومينيك ماجنان دوان�س ،ب�صفته رئي�سا لـمجل�س
		�إدارة ليدك و مت�صرفا لدى �سيور.
• مو�ضوع و تاريخ االتفاقية  :تهدف هذه االتفاقية الـموقعة فـي
		  31دجنرب � ،2002إجناز ليدك حل�ساب �شركة مياه �أم الربيع،
		 لدرا�سات و ا�ست�شارات و خدمات فـي جماالت الـمعلوميات
		 و االت�صاالت.
• مقت�ضيات �أ�سا�سية  :فوترة �سنوية مف�صلة ح�سب نوع اخلدمة الـمقدمة.
• مبلغ الإيراد الـمحت�سب لـ «ليدك» بر�سم ال�سنة الـمالية ،2011
		 قدره � 153ألف درهم خارج ال�ضرائب.
• الـمبالغ الـمتو�صل بها  :لـم يتم مبوجب هذه االتفاقية ،حت�صيل
		�أي مبلغ �سنة .2011

الدار البي�ضاء فـي  21ماي 2012

الـمنتدبان للح�سابات
مازار لالفتحا�ص و اال�ست�شارة
�إيرن�ست �آند ياونغ
عبدو ديوب � -شريك
ب�شري التازي � -شريك
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2011 احلـ�سـابــات االجتمـاعـي ــة

بالدرهم
á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG
»`aÉ°üdG

»`aÉ°üdG

á«dÉªdG áæ°ùdG
äÉfhDƒe h äGOÉªîà°SG

6 620 693 759,20		

7 105 804 684,36

7 800 543 824,26

489 558 075,64
789 220 015,73
2 200 611 732,50
444 013 634,73
995 765 295,04
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
2 903 126 569,42
11 245 961,31
2 891 880 608,11
80 144 754,16
246 447,33
43 561 205,95
4 361 362,12
3 575 066,67
28 210 537,96
190 134,13
3 051 285,77
3 051 285,77
9 646 103 817,97

228 048 660,02
921 370 557,44
2 399 029 914,31
465 051 869,83
1 199 188 996,00
571 284 484,07
723 379 808,30
419 220 898,84
179 229 495,55
3 253 583 668,66
33 793 001,86
33 793 001,86
3 126 131 396,81
12 645 344,68
3 113 486 052,13
90 484 892,93
230 547,50
56 291 769,77
3 565 084,86
3 396 867,01
26 913 077,92
87 545,87
3 174 377,06
3 174 377,06
10 359 388 353,02

4 273 265 680,76
592 666 266,42
1 849 744 926,75
615 793 061,92
469 073 888,41
2 678 866 391,62
384 349 698,50
63 754 777,49
320 594 921,01
1 914 627 332,76
548 346,61
55 410 388,92
1 858 668 597,23
376 713 360,36
918 617,91
170 664 431,19
41 751 552,63
38 494 562,16
110 851 071,30
14 033 125,17
3 176 000,00
3 176 000,00
10 479 410 215,88

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
123 919 063,52
19 033 583,83
272 191 891,89
272 191 891,89
49 913,25
2 342 894 321,55
186 247 412,68
109 148 552,18
550 647 773,29
326 065,33
846 369 803,48
12 835 367 943,00

57 989 314,14
57 989 314,14
2 274 094 394,13
35 182 786,54
1 592 549 405,71
77 621 600,94
407 099 348,46
146 658 693,47
14 982 559,01
122 866 941,87
122 866 941,87
45 227,92
2 454 995 878,06
79 563 897,89
227 270 421,57
323 901 800,22
397 581,74
631 133 701,42
13 445 517 932,50

11 839 932,25
11 839 932,25
270 893 750,84
270 893 750,84
282 733 683,09
10 762 143 898,97

حــ�سـ ــاب الـموج ــودات
»dÉªLEG

الـموج ــودات

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
1 514 036 823,86
∫É¨°TC’G ¥hóæ°U øe ádƒªe äGô≤©à°ùe
4 248 774 841,06
∑ó«d ±ôW øe ádƒªe äGô≤©à°ùe
1 080 844 931,75
QÉ«ZC’G ±ôW øe ádƒªe äG ô≤©à°ùe
1 668 262 884,41
ÉfÉée É¡H π°Uƒàe äGô≤©à°ùe
- 	ájQÉL äGô≤©à°ùe <•
571 284 484,07
∫É¨°TC’G ¥hóæ°U øe ádƒªe ájQÉL äGô≤©à°ùe
723 379 808,30
∑ó«d ±ôW øe ádƒªe ájQÉL äGô≤©à°ùe
419 220 898,84
QÉ«ZC’G ±ôW øe ádƒªe ájQÉL äGô≤©à°ùe
179 229 495,55
óYÉ≤àdG ¥hóæ°U
5 932 450 060,28
¢UÉN ∂Πe Iô≤©à°ùe äGOƒLƒe - Ü .I
418 142 700,36
áª«≤dG ô«¨H äGô≤©à°ùe <•
63 754 777,49
á«dhCG ∞jQÉ°üe
354 387 922,87
IóY á«dÉe äGƒæ°S ≈ΠY ´RƒJ äÓªëJ
äÉeGõàd’G¢†jƒ©J ICÉaÉμe
5 040 758 729,57
Ió°ùée ô«Z äGô≤©à°ùe <•
548 346,61
á«ªæàdGh åëÑdG QƒW »`a äGô≤©à°ùe
68 055 733,60
áΠKÉªªdG º«≤dG h ¥ƒ≤ëdG ,äÉeÓ©dG ,äGAGôHE’G
- 	ájQÉéJ ∫ƒ°UCG
4 972 154 649,36
(¬d ¢VƒØªdG πjƒªJ)Ió°ùée ô«Z iôNCG äGô≤©à°ùe
467 198 253,29
Ió°ùée äGô≤©à°ùe <•
»°VGQCG
1 149 165,41
äÉjÉæH
226 956 200,96
äGhOCG h äGó©e
45 316 637,49
π≤ædG äGó©e
41 891 429,17
»Ñàμe õ«¡éJ äGó©e
137 764 149,22
á«JÉeƒΠ©e äGó©e
14 120 671,04
Ió°ùée iôNCG äGô≤©à°ùe
ájQÉL Ió°ùée äGô≤©à°ùe
6 350 377,06
á«dÉe äGô≤©à°ùe <•
3 174 377,06
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
20 838 798 568,90
DP h DC Iô≤©à°ùe äGOƒLƒe - I ´ƒªée
(áæjõîdG êQÉN) ádhGóàªdG äGOƒLƒªdG .II
69 829 246,39
(±)äÉfhõîªdG <•
69 829 246,39
∑Ó¡à°SÓd äÉæjƒªJ h OGƒe
2 544 988 144,97
(ê)ádhGóàªdG äGOƒLƒªdG ¢Vhôb <•
35 182 786,54
äÉØΠ°S h äÉ≤Ñ°ùe ,¿ƒæjóe ¿ƒfƒªe
1 863 443 156,55
á£ÑJôe äÉHÉ°ùM h AÉæHR
77 621 600,94
¿ƒæjóe ¿ƒeóîà°ùe
407 099 348,46
ديون على الدولة
ø«æjóªdG AÉcô°ûdG äÉHÉ°ùM
146 658 693,47
¿hôNBG ¿ƒæjóe
14 982 559,01
äGOƒLƒªdG §Ñ°V äÉHÉ°ùM
122 866 941,87
(`g) ∞«XƒàdG º«b h äGóæ°S <•
(∫É¨°TC’G ¥hóæ°U) áæjõîdG ≈ΠY äGóæ°S
122 866 941,87
∑ó«d äÉØ«XƒJ
45 227,92
(…)ádhGóàªdG äGOƒLƒªdG πjƒëJ ¥QGƒa <•
(ádhGóàe ô°UÉæY)
2 737 729 561,15
(…+`g+ê+±) ádhGóàe äGOƒLƒe - II ´ƒªée
äGOƒLƒªdG - áæjõîdG .III
79 563 897,89
π«°üëàΠd º«b h äÉμ«°T
227 270 421,57
�صناديق �أموال خارجية
323 901 800,22
∑ÉæHCG
397 581,74
≥jOÉæ°U
631 133 701,42
äGOƒLƒªdG áæjõN ´ƒªée - III ´ƒªée
24 207 661 831,47
äGOƒLƒªΠd ΩÉ©dG ´ƒªéªdG
14 906 348 508,62
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بالدرهم
á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG
»`aÉ°üdG ≠ΠÑª`dG

6 620 693 759,20

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
70 482 196,21
291 161 728,33
256 308 879,76
1 417 952 804,30
1 503 293 169,55
1 200 000 000,00
303 293 169,55
9 541 939 733,05
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
1 070 443,52
135 824 455,66
76 023 804,48
16 367 511,05
152 249,29
2 594 958 801,78
698 469 408,17
698 469 408,17
12 835 367 943,00
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حــ�سـ ــاب الـمطـلــوب ــات
á«dÉªdG áæ°ùdG
»`aÉ°üdG ≠ΠÑª`dG

الـمطـلــوب ــات

(…) á°VƒØªdG á£Π°ùdG ¥ƒ≤M .I
6 586 635 648,71
∫É¨°TC’G ¥hóæ°U πjƒªJ
- 4 865 931 947,18
∫É¨°TC’G ¥hóæ°U πjƒªJ OÉªîà°SG
4 972 154 649,36
¬d ¢VƒØªdG πjƒªJ
- 1 849 744 926,75
¬d ¢VƒØªdG πjƒªJ OÉªîà°SG
3 168 328 715,00
QÉ«ZC’G πjƒªJ
- 1 084 866 950,33
QÉ«ZC’G πjƒªJ OÉªîà°SG
179 229 495,55
óYÉ≤àdG ¥hóæ°U
1 142 967 389,00
óYÉ≤àdG ÖJGhQ íæªd »YÉªédG ΩÉ¶ædG /á°VƒØªdG á£Π°ùdG ¿ƒjO
- 1 142 967 389,00
óYÉ≤àdG ÖJGhQ íæªd »YÉªédG ΩÉ¶ædG
(CG)á«JGòdG ∫GƒeC’G ¢SDhhQ <•
800 000 000,00	»YÉªàL’G ∫ÉªdG ¢SCGQ
´ƒaóe ô«Z Öààμe ∫Éª°SCGQ ¬æª°V
800 000 000,00 	´ƒaóe Öààμe ∫Éª°SCGQ
فوارق �إعادة التقييم
80 000 000,00 	á«fƒfÉb äÉ«WÉ«àMG
- 	iôNCG äÉ«WÉ«àMG
357 952 804,30 	ójóL øe πsMôoªdG
- 	ó°UôΠd áΠHÉb á«`aÉ°U áé«àf
231 392 777,36 	á«dÉªdG áæ°ù∏d á«`aÉ°U áé«àf
1 469 345 581,66
(CG) á«JGòdG ∫GƒeC’G ¢ShDhQ ´ƒªée
(Ü) áΠKÉªªdG á«JGòdG ∫GƒeC’G ¢ShDhQ <•
- 	QÉªãà°SÓd äÉfÉYEG
- 	á«fƒfÉb äÉfhDƒe
- 	§HôdG äÉHÉ°ùM
1 446 344 374,71
(¢S)πjƒªàdG ¿ƒjO <•
1 120 000 000,00
äGóæ°S »ΠeÉM ¢Vhôb
- 	ájQÉéJ ¢Vhôb
326 344 374,71 	AÉæHõdG áfÉª°V ™FGOh
30 000 000,00
(O) äÓªëàdG h ôWÉîªΠd áªFGO äÉfhDƒe <•
(h) äÉHƒΠ£ªdG πjƒëJ ¥QGƒa <•
- 	Iô≤©à°ùªdG äÉ°ü°üîªdG IOÉjR
- 	πjƒªàdG ¿ƒjO ¢†ØN
10 051 494 640,73
(h+O+¢S+Ü+CG+…) ºFGO πjƒªJ - I ´ƒªée
(áæjõîdG êQÉN) ádhGóàe äÉHƒΠ£e .II
2 983 942 177,22
(±) ádhGóàe äÉHƒΠ£e ¿ƒjO <•
1 765 848 426,04
á£ÑJôe äÉHÉ°ùM h ¿ƒfƒªe
160 185 218,42 	äÉØΠ°S h äÉ≤Ñ°ùe ,¿ƒæFGO AÉæHR
55 386 241,61 	ø«eóîà°ùe
39 158 000,05 	á«YÉªàLG äÉÄ«g
583 212 667,68
ديون لفائدة الدولة
-	¿ƒæFGO AÉcô°T äÉHÉù°M
98 546 649,66 	∫É¨°TC’G¥hóæ°U
151 092 765,34	¿hôNBG ¿ƒæFGO
130 512 208,42 	äÉHƒΠ£ªdG º«¶æJ äÉHÉ°ùM
16 091 791,82
(ê) äÓªëàdG h ôWÉîªΠd iôNCG äÉfhDƒe <•
152 249,29
(ì) ádhGóàªdG äÉHƒΠ£ªdG πjƒëJ ¥QGƒa <•
3 000 186 218,33
(ì+ê+±) ádhGóàe äÉHƒΠ£e - II ´ƒªée
- 	äÉHƒΠ£ªdG - áæjõN .III
اخل�صم على الإئتمان
�إئتمان اخلزينة
393 837 073,44
(ø«æFGódG Ió°UQCG) ∑ÉæHCG
393 837 073,44
äÉHƒΠ£ªdG áæjõN ´ƒªée - III ´ƒªée
13 445 517 932,50
äÉHƒΠ£ªΠd ΩÉ©dG ´ƒªéªdG
7 105 804 684,36

2011 احلـ�سـابــات االجتمـاعـي ــة

حــ�سـ ــاب الـمنتــوجـ ــات
)و الـ ـت ـحـمـ ــالت (بدون احت�ساب ال�ضرائب

بالدرهم
áæ°ùdG ™«eÉ›
á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG

™«eÉ›
á«dÉŸG áæ°ùdG

(2) + (1) = (3)

4 912 400 960,45
760 575 769,54
132 714 556,87
232 450 957,70
6 038 142 244,56

5 116 154 983,54
660 647 112,78
141 851 207,64
261 182 366,68
6 179 835 670,64

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
1 038 013,71
9 639 622,25
24 316 575,20
34 994 211,16
64 357 904,11
338 716,83
49 913,55
64 746 534,49
- 29 752 323,33
404 576 388,77
74 685,75
5 696 183,05
5 770 868,80
33 810,70
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

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

áæ°ùdÉH á°UÉN
(1) á«dÉªdG

-285 189 575,84
- 285 189 575,84

5 401 344 559,38
660 647 112,78
141 851 207,64
261 182 366,68
6 465 025 246,48

3 391 096 612,72
729 367 264,66
231 294 893,00
6 941 883,81
722 114 545,41
7 694 766,96
621 186 314,58
5 709 696 281,14
470 139 389,50
462 626,03
5 487 250,28
27 902 371,99
33 852 248,30
67 901 218,64
637 362,19
31 263,47
68 569 844,30
- 34 717 596,00
435 421 793,50
34 262,00
1 355 992,78
795 328,17

323 383,25
142 315,15
465 698,40
544,53
544,53
56 279,02
56 279,02
174 432,77
-

3 391 096 612,72
729 043 881,41
231 152 577,85
6 941 883,81
722 114 545,41
7 694 766,96
621 186 314,58
5 709 230 582,74
462 081,50
5 487 250,28
27 902 371,99
33 851 703,77
67 901 218,64
581 083,17
31 263,47
68 513 565,28
34 262,00
1 181 560,01
795 328,17

2 185 582,95
24 140,00
31 594 541,33
30 000 000,00
61 618 681,33
- 59 433 098,38
375 988 695,12
144 595 917,76
231 392 777,36
6 215 873 501,89
5 984 480 724,53
231 392 777,36

174 432,77
- 285 014 598,54
521 977,42
- 285 536 575,96

2 011 150,18
24 140,00
31 594 541,33
30 000 000,00
61 618 681,33
144 595 917,76
6 500 888 100,43
5 983 958 747,11
516 929 353,32

∫Ó¨à°S’G äÉLƒàæe .I
(É¡dÉM ≈ΠY) ™Π°ùdG äÉ©«Ñe
äÉeóîdG h á©àeC’G äÉ©«Ñe
OGƒªdG äÉfhõîe ô«¨J
É¡ΠLC’ ácô°ûdG êÉàfEG øe äGô≤©à°ùe
∫Ó¨à°S’G äÉfÉYEEG
∫Ó¨à°SÓd iôNCG äÉLƒàæe
äÓªëàdG π≤f : ∫Ó¨à°S’G äGOÉ©à°SG
I ´ƒªée
∫Ó¨à°S’G äÓªëJ .II
áYÉÑ`oe ™Π°S äÉjôà°ûe
äÉæjƒªàdG h OGƒªdG øe áμΠ¡à°ùe äÉjôà°ûe
á«LQÉN iôNCG äÓªëJ
¢Sƒμe h ÖFGô°V
ø«eóîà°ùªdG äÓªëJ
∫Ó¨à°SÓd iôNCG äÓªëJ
∫Ó¨à°SÓd äÉ°ü°üîe
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
±ô°üdG ìÉHQCG
iôNCG á«dÉe äÉLƒàæe h óFGƒa
äÓªëàdG π≤f : á«dÉe äGOÉ©à°SG
IV ´ƒªée
á«dÉe äÓªëJ .V
óFGƒØdG äÓªëJ
±ô°üdG ôFÉ°ùN
iôNCG á«dÉe äÓªëJ
á«dÉe äÉ°ü°üîe
V ´ƒªée
(V-IV) = VI á«dÉªdG áé«àædG .VI
(V+III) = VII ájQÉédG áé«àædG .VII
ájQÉL ô«Z äÉLƒàæe .VIII
äGô≤©à°ùªdG äÉàjƒØJ äÉLƒàæe
¿RGƒàdG ºYO
QÉªãà°S’G ºYO ≈ΠY äGOÉ©à°SG
ájQÉL ô«Z iôNCG äÉLƒàæe
äÓªëàdG π≤f : ájQÉL ô«Z äGOÉ©à°SG
VIII ´ƒªée
ájQÉL ô«Z äÓªëJ .IX
Iô≤©à°ùe äÉàjƒØJ OÉªîà°S’ á«`aÉ°U º«b
áMƒæªe äÉfÉYEG
ájQÉL ô«Z iôNCG äÓªëJ
äÉfhDƒªΠd h OÉªîà°SÓd ájQÉL ô«Z äÉ°ü°üîe
IX ´ƒªée
(IX-VIII) = X ájQÉédGô«Z áé«àædG .X
(X-VII) = XI ÖFGô°†dG πÑb áé«àædG .XI
èFÉàædG ≈ΠY áÑjô°†dG .XII
(XII-XI) á«`aÉ°üdG áé«àædG .XIII
(VIII+IV+I) äÉLƒàæªdG ´ƒªée .XIV
(XII+IX+V+II) äÓªëàdG ´ƒªée .XV
(äÓªëàdG ´ƒªée - äÉLƒàæªdG ´ƒªée) á«`aÉ°üdG áé«àædG .XVI
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ق ــائ ـمـ ــة �أر�صـ ــدة
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بالدرهم
á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG

á«dÉªdG áæ°ùdG

(TFR) èFÉàædG π«μ°ûJ ∫hóL

5 116 154 983,54
OGƒªdG äÉ©«Ñe	
3 374 218 785,77	OGƒªdG äGAGô°T	

+
1
2
1 615 840 420,72
1 741 936 197,77
(É¡dÉM ≈ΠY) äÉ©«ÑªΠd »dÉªLE’G ¢ûeÉ¡dG	 =		 I
893 290 326,41
802 498 320,42
(5+4+3) á«dÉªdG áæ°ùdG êÉàfEG +		 II
760 575 769,54
660 647 112,78	áéàæe äÉeóN h á©àeC’G äÉ©«Ñe		 3
-	äÉfhõîªdG ô«¨J		 4
132 714 556,87
141 851 207,64	áéàæe äGô≤©à°ùe		 5
1 052 337 389,76
960 662 157,66
(7+6) á«dÉªdG áæ°ùdG äÉcÓ¡à°SG -		III
819 422 712,07
729 367 264,66	äÉæjƒªàdG h OGƒªdG øe áμΠ¡à°ùe äÉjôà°ûe		 6
232 914 677,69
231 294 893,00	á«LQÉN iôNCG äÓªëJ		 7
1 456 793 357,37
1 583 772 360,53
(III-II+I) áaÉ°†e áª«b =		IV
 �إعانات لال�ستغالل متو�صل بها+ 8
10 165 805,98
6 941 883,81	¢Sƒμe h ÖFGô°V	
9
664 083 721,78
722 114 545,41	ø«eóîà°ùªdG äÓªëJ	
- 10
782 543 829,61
854 715 931,31
(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
7 694 766,96	∫Ó¨à°SÓd iôNCG äÓªëJ	
- 12
216 901 608,31
244 304 539,73	äÓªëàdG π≤f : ∫Ó¨à°SÓd äGOÉ©à°SG
+ 13
555 230 774,09
621 186 314,58	∫Ó¨à°SÓd äÉ°ü°üîe
- 14
434 328 712,10
470 139 389,50
∫Ó¨à°S’G áé«àf =		VI
- 29 752 323,33
- 34 717 596,00
á«dÉªdG áé«àædG		 VII
404 576 388,77
435 421 793,50
ájQÉédG áé«àædG =		VIII
- 2 012 207,20
- 59 433 098,38
ájQÉédG ô«Z áé«àædG			IX
146 255 301,81
144 595 917,76	äÉcô°ûdG ≈ΠY ÖFGô°V
- 15
256 308 879,76
231 392 777,36
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
231 392 777,36
+
íHôdG			
- IQÉ°ùîdG	
303 978 687,53
336 478 984,39
∫Ó¨à°SÓd äÉ°ü°üîe + 2
-	á«dÉe äÉ°ü°üîe
+
3
30 000 000,00
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
- 34 262,00	Iô≤©à°ùªdG äÉàjƒØàdG äÉLƒàæe
8
33 810,70
24 140,00	Iô≤©à°ùªdG äÉàjƒØàdG OÉªîà°S’ á«`aÉ°U º«b
+
9
560 246 692,24
597 861 639,75
(CAF) »JGòdG πjƒªàdG ≈ΠY IQó≤dG
I
144 000 000,00
180 000 000,00	äÉë«HôdG ™jRƒJ		10
416 246 692,24
417 861 639,75
»JGòdG πjƒªàdG
II
4 912 400 960,45
3 296 560 539,73

الئ ـحـ ــة �سـن ــدات الـم�ساهـم ــة
بالدرهم
∫Ó¨à°S’G êƒàæe IQó°üoŸG ácô°ûΠd á`«Ø«dƒàdG ºFGƒ≤dG ôNB’ ¢üîΠe
ÜÉ°ùM »`a êQóe
áé«àædG
á«©°VƒdG
äÓªëàdG h äÉéàæŸG
ïjQÉJ
á«`aÉ°üdG
∫ÉØbE’G
á«dÉŸG áæ°ùΠd á«`aÉ°üdG

áª«≤dG
á«`aÉ°üdG
áÑ°ùàÙG

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

التقــريـ ــر
ال�س ـن ـ ــوي

•É°ûædG ´É£b

(ºgQódÉH)

ácô°ûdG º°SG
IQó°üoŸG

(ºgQódÉH)

								
290 000,00
328 334,33
1 863 011,36
2011-12-31
0,00
100
%100
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∫Ée ¢SCGQ
ácô°ûdG

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

3 176 000,00

äÉeóîΠd ∑ó«d

2011 احلـ�سـابــات االجتمـاعـي ــة

جـ ــدول ت ـمـوي ـ ــل
الـ�سـنـ ــة الـمال ـيـ ـ ــة

بالدرهم
Ü - CG Ò¨J
OQGƒe

509 554 907,68
405 227 416,55
293 125 860,04
0,00

ä’Éª©à°SG

713 284 535,05
203 729 627,37
112 101 556,51
89 396 232,67

á«dÉªdG áæ°ùdG
(Ü) á≤HÉ°ùdG
9 541 939 733,05
9 646 103 817,97
- 104 164 084,92
2 342 894 321,55
2 594 958 801,78
- 252 064 480,23
147 900 395,31

á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG
OQGƒe
ä’Éª©à°SG
416 246 692,24
560 246 692,24
- 144 000 000,00
121 410,36
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
1 660 319 688,28

526 328 792,51
48 356 093,90
477 972 698,61
474 141 119,60
25 065 472,34
449 075 647,26
26 666 708,65
1 027 136 620,76
559 002 863,62
74 180 203,90
1 660 319 688,28

(CG) á«dÉªdG áæ°ùdG

OQGƒe

10 051 494 640,73	ºFGO πjƒªJ
10 359 388 353,02	Iô≤©à°ùe äGOƒLƒe
- 307 893 712,29
(CG) »`Ø«XƒdG ∫hGóàdG ¥hóæ°U <•
2 454 995 878,06	ádhGóàe äGOƒL ƒe
3 000 186 218,33	ádhGóàe äÉHƒΠ£e
- 545 190 340,27
(Ü) »dÉªLEG πjƒªJ ≈dEG áLÉM <•
237 296 627,98
(Ü - CG) á«`aÉ°üdG áæjõîdG

á«dÉªdG áæ°ùdG

417 861 639,75
597 861 639,75
- 180 000 000,00
34 262,00
34 262,00
48 398 943,86
48 398 943,86
466 294 845,61
293 125 860,04
759 420 705,65

áé«àædG πàc ¢üîΠe

ä’Éª©à°SG

OQGƒe h ä’Éª©à°SG

á«dÉªdG áæ°ùΠd áàHÉK OQGƒe .I
(CG) »JGP πjƒªJ <•
»JGòdG πjƒªàdG ≈ΠY IQó≤dG
äÉë«HôdG ™jRƒJ
(Ü) äGô≤©à°ùªdG ¢ü«Π≤J h âjƒØJ <•
Ió°ùée ô«Z äGô≤©à°ùe âjƒØJ
Ió°ùée äGô≤©à°ùe âjƒØJ
á«dÉe äGô≤©à°ùe âjƒØJ
Iô≤©à°ùe ¿ƒjO OGOôà°SG
(¢S) áΠKÉªªdG á«JGòdG ∫GƒeC’G ¢ShDhQ IOÉjR <•
∫ÉªdG ¢SCGQ IOÉjR
äÉ«WÉ«àM’G IOÉjR
(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
552 003 956,74
(h) äGô≤©à°ùªdG IOÉjR ,äÉjôà°ûe <•
38 243 348,63
Ió°ùéªdG äGô≤©à°ùªdG äÉjôà°ûe
513 637 516,82
Ió°ùéªdG ô«Z äGô≤©à°ùªdG äÉjôà°ûe
ájQÉédG äGô≤©à°ùªdG IOÉjR
123 091,29
á«dÉªdG äGô≤©à°ùªdG äÉjôà°ûe
(±) á«JGòdG ∫GƒeC’G ¢ShDhQ ójó°ùJ <•
105 347 738,70
(ê) πjƒªàdG ¿ƒjO ójó°ùJ <•
25 347 738,70
áfÉª°†dG ™FGOh
80 000 000,00
ióªdG πjƒW ¢VGôàbG
12 672 777,54
(ì) áª«≤dG ¿hóH äGô≤©àù°e äÉjôà°ûe <•
670 024 472,98
(ì+ê+±+h) áàHÉK ä’Éª©à°SG - II ´ƒªée
»dÉªLE’G πjƒªàΠd áLÉëdG ô«¨J .III
89 396 232,67
áæjõîdG ô«¨J .IV
759 420 705,65
ΩÉ©dG ´ƒªéªdG

قــائ ـ ـمـ ـ ــة
اال�سـت ـثـنـ ــاءات

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

äGAÉæãà°S’G äÉÑKEG

ال�ش ــيء

äGAÉæãà°S’G ¿É«H
á«°SÉ°SC’G áÑ°ùëdG ÇOÉÑe »`a äGAÉæãà°S’G
á«°SÉ°SC’G áÑ°ùëdG º««≤J •ÉªfCG ÇOÉÑe »`a äGAÉæãà°S’G
	∞«dƒàdG ºFGƒb ºjó≤J h OGóYEG óYGƒb »`a äGAÉæãà°S’G

I
II
III
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ق ــائـمـ ــة ت ـغـيــرات
الأنـ ـمـ ـ ــاط

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

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

جــدول الـم�ستـعقــرات
غـي ــر مال ـيـ ـ ــة
بالدرهم
‹ÉªLE’G ≠ΠÑŸG
áæ°ùdG ájÉ¡f
á«dÉŸG
14 727 119 013,07
13 013 233 821,86
1 713 885 191,21
418 142 700,36
63 754 777,49
354 387 922,87
5 040 758 729,57
548 346,61
68 055 733,60
4 972 154 649,36
467 198 253,29

1 149 165,41
226 956 200,96
45 316 637,49
41 891 429,17
137 764 149,22
14 120 671,04

-
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πjƒ–

¢†«`ØîJ
Öë°S

âjƒØJ

IOÉjR
êÉàfEG øe
ádhÉ≤ŸG

πjƒ–

- 760 250 168,25
- 760 250 168,25
- 474 739 459,73
-

-

-

- 474 739 459,73
-

-

-

474 739 459,73

- 69 276,00
- 69 276,00
-

-

760 250 168,25
760 250 168,25

-

474 739 459,73

-

AÉæàbG

‹ÉªLE’G ≠ΠÑŸG
áæ°ùdG ájGóH
á«dÉŸG

Ú«©J

-

1 256 292 226,79

5 155 120,44

548 346,61	á«ªæàdG h åëÑΠd äGô≤©à°ùe
62 900 613,16	äÉcQÉe ,´GôàN’G äGAGôH

-

508 482 396,38

4 463 672 252,98	(∑ó«d πjƒªJ)

305 177 204,05
951 115 022,74
12 672 777,54

12 672 777,54
513 637 516,82

-

38 243 348,63

28 113 102,02
116 666,70
1 046 276,41
8 967 303,50

-

13 470 826 786,28

RÉ«àe’G ìƒæªe ∂Πe äGô≤©à°ùe

11 947 806 449,56	á«¡àæe ¢VƒØªdG ô«HóàdG äGô≤©à°ùe
1 523 020 336,72	ájQÉL ¢VƒØªdG ô«HóàdG äGô≤©à°ùe
405 469 922,82

áª«≤dG ô«¨H äGô≤©à°ùe

63 754 777,49	á«dhCG ∞«dÉμJ
341 715 145,33
IóY á«dÉe äGƒæ°S ≈ΠY ™jRƒàΠd äÓªëJ
4 527 121 212,75

Ió°ùée ô«Z äGô≤©à°ùe

Ió°ùée ô«Z iôNCG äGô≤©à°ùe

429 024 180,66

Ió°ùée äGô≤©à°ùe

-	¢VQCG

1 149 165,41	äÉjÉæH
198 843 098,94	äGhOCG h äGó©e ,á«æa äBÉ°ûæe
45 199 970,79	π≤ædG äGó©e
40 914 428,76	ÖàμªdG ΩRGƒd ,ä’ƒ≤æe
128 796 845,72	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

2011 احلـ�سـابــات االجتمـاعـي ــة

جـ ــدول
اال�س ـتـ ـخ ـمـ ـ ــادات

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

≈ΠY OÉªîà°SG
äGô≤©à°ùŸG
(3) áLQÉÿG

384 349 698,50
63 754 777,49
320 594 921,01
1 914 627 333,21
548 346,61
55 410 389,37
1 858 668 597,23
376 713 360,36
918 617,91
170 664 431,19
41 751 552,63
38 494 562,16
110 851 071,30
14 033 125,17
2 675 690 392,07

- 45 136,00
- 45 136,00
- 45 136,00

¢ü°üîoe
(2)á«dÉŸG áæ°ùdG

ájGóH ºcGôJ
(1)á«dÉŸG áæ°ùdG

17 967 225,10
17 967 225,10
290 632 689,43
3 755 737,07
286 876 952,36
27 879 069,86
15 899,83
15 382 538,20
912 943,96
1 200 336,07
10 264 763,54
102 588,26
336 478 984,39

´ƒædG

366 382 473,40
áª«≤dG ¿hóH äGô≤©à°ùe
63 754 777,49	IóY á«dÉe äGƒæ°S ≈ΠY ™jRƒàΠd äÓªëJ
302 627 695,91	ÜÉ©JC’G ≈ΠY ™jRƒàΠd äÓªëJ
1 623 994 643,78
Ió°ùée ô«Z äGô≤©à°ùe
548 346,61
á«ªæàdG h åëÑΠd äGô≤©à°ùe
51 654 652,30
áΠKÉªe º«bh ¥ƒ≤M ,äÉcQÉe ,´GôàNG äGAGôH
1 571 791 644,87
¢VƒØe ∂Πe ∑ó«d πjƒªàH äGô≤©à°ùe
348 879 426,50
Ió°ùée äGô≤©à°ùe
á«°VQCG ™≤H
902 718,08	äÉjÉæH
155 281 892,99
äGhOCG h äGó©e ,á«æa äBÉ°ûæe
40 838 608,67
π≤ædG äGó©e
37 339 362,09	ÖàμªdG ΩRGƒd ,ä’ƒ≤æe
100 586 307,76	äÉ«eƒΠ©ªdG äGó©e
13 930 536,91	áÄ«¡J h Ö«côJ ,Ö«XƒJ
2 339 256 543,68
´ƒªéªdG

جـ ــدول
الـم�ؤو نـ ـ ــات

بالدرهم
äGOÉ©à°SG
á«dÉe

∫Ó¨à°SÓd

-

-

-

282 733 683,09
16 091 791,82 795 328,17

-

242 850 501,57
1 454 038,16

¤EG ≠ΠÑŸG
ºàe ájÉZ
á«dÉŸG áæ°ùdG
30 000 000,00
30 000 000,00

-

ÒZ
ájQÉL

-

298 825 474,91 795 328,17
328 825 474,91 795 328,17

ÒZ
ájQÉL

äÉ°ü°üîoe
á«dÉe
-

30 000 000,00
30 000 000,00

244 304 539,73

-

244 304 539,73

30 000 000,00

-

∫Ó¨à°SÓd

‹ÉªLE’G ≠ΠÑŸG
áæ°ùdG ájGóH
á«dÉŸG

´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

-

-

-

282 733 683,09
1 973 647,10

242 850 501,57	(áæjõîdG êQÉN)
16 367 511,05	äÓªëàdG h ôWÉîªΠd iôNCG äÉfhDƒe .5

284 707 330,19

259 218 012,62

284 707 330,19

259 218 012,62

-

-	áæjõîdG äÉHÉ°ùM ¢UÉ≤àf’ äÉfhDƒe .6

(Ü)»Yôa ´ƒªée
(Ü+CG) ´ƒªéªd G
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جـ ــدول
االعـت ـ ـمـ ـ ــادات

بالدرهم
≠ΠÑŸG
πμ°T ≈ΠY
ádÉ«Ñªc
-

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°`üë
s eo

êQóàdÉH π«Π–
πbCG
áæ°S øe

´ƒª›

ÌcCG
áæ°S øe

- 3 174 377,06
3 174 377,06
- 3 174 377,06
3 174 377,06
885 318 257,56 1 659 669 887,41
- 2 544 988 144,97
35 182 786,54
35 182 786,54
761 358 513,75 1 102 084 642,80
- 1 863 443 156,55
- 407 099 348,46
- 407 099 348,46
123 959 743,81
22 698 949,66
- 146 658 693,47
77 621 600,94
77 621 600,94
14 982 559,01
14 982 559,01

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

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

جـ ــدول الــدي ـ ــون

بالدرهم
≠ΠÑŸG
πμ°T ≈ΠY
ádÉ«Ñªc

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

≠ΠÑŸG
áΠª©dÉH

á≤në`à°ùe
ÒZ h
áΠ°`süëoe

êQóàdÉH π«Π–
πbCG
áæ°S øe

ÌcCG
áæ°S øe

80 000 000,00 1 040 000 000,00
80 000 000,00 1 040 000 000,00
- 112 073 120,95 2 964 636 719,35
33 108 777,74 79 291 713,23
- 98 838 792,48 19 305 457,87 1 746 542 968,17
- 160 185 218,42
55 386 241,61
- 39 158 000,05
39 158 000,05
- 583 212 667,68
- 583 212 667,68
- 92 767 663,08 249 639 415,00
- 130 512 208,42
-
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´ƒª›
1 120 000 000,00
1 120 000 000,00
2 983 942 177,22
1 765 848 426,04
160 185 218,42
55 386 241,61
39 158 000,05
583 212 667,68
249 639 415,00
130 512 208,42

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

2011 احلـ�سـابــات االجتمـاعـي ــة

توظيفـات ماليـة متو�صل بها �أو مدفـوعــة
خـارج عمليــات ائتـمـان الإيـجــار

بالدرهم
á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG ≠ΠÑe

áYƒaóe äGó¡©J

á«dÉªdG áæ°ùdG ≠ΠÑe

ä’ÉØc h äÉfÉª°V <•
111 735 000,00	á°VƒØªdG á£Π°ùdG IóFÉØd á«μæH äÉfÉª°V
9 000 000,00	∑QÉªédG ájôjóe IóFÉØd á«μæH äÉfÉª°V
7 447,00	äÉHÉ¨dG h √É«ªdG IóFÉØd á«μæH äÉfÉª°V
áΠKÉªªdG äGóæ°ùdG h óYÉ≤àdG äÉ°TÉ©e ¢üîj Éª«`a äGó¡©J <•
425 735 613,39	(ø««eÉ¶ædG øjóYÉ≤àªdG IóFÉØd ádhÉ≤ªdG äÉeóN á«fÉée h á«ë°U á«£¨J) á«YÉªàLG äGó¡©J
iôNCG äGó¡©J <•
4 015 356 492,90	äGQÉªãà°SÓd ájóbÉ©J äGó¡©J
4 561 834 553,29
(1) ´ƒªéªdG
áΠ°üàªdG ä’hÉ≤ªdG √ÉéJ äGó¡©J ¬æª°V (1)

107 932 500,00
8 054 201,00
7 447,00
391 049 409,25
4 156 110 006,52
4 663 153 563,76

á≤HÉ°ùdG á«dÉªdG áæ°ùdG ≠ΠÑe

á«dÉªdG áæ°ùdG ≠ΠÑe

É¡H π°Uƒàe äGó¡©J

ä’ÉØc h äÉfÉª°V <•

228 871 171,93

295 318 921,78	É¡H π°Uƒàe Oƒ≤©dG ≈ΠY äÉfÉª°V

779 594 000,00
1 008 465 171,93

803 724 000,00	áΠª©à°ùe ô«Z ∞Π°ùΠd äÓ«¡°ùJ
1 099 042 921,78
(2) ´ƒªéªdG

iôNCG äGó¡©J <•

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

ج ــدول ال�ضمــان ــات احلــقي ـقـي ــة
الـمدفـوعـ ــة �أو الـمتــو�صـ ــل به ـ ــا

بالدرهم
áÑ°ùàÙG á«`aÉ°üdG áª«≤dG
áYƒaóŸG áfÉª°†Πd
∫ÉØbE’G ïjQÉàH

A»°ûdG
(3)(2)

¿Éμe h ïjQÉJ
ÜÉààc’G

ال�ش ــيء

(1) ´ƒædG

áfÉª°†dG ¬«£¨J ≠ΠÑe

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

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

ádhÉ≤Ÿ G ±ôW øe á≤Ñ£ŸG º««≤àdG •É‰CG Ú«©J
Iô≤©à°ùe äGOƒLƒe .I
			
êƒdƒdG óæY º««≤J -CG
	äÓªëàdG √òg ò«`Øæàd É¡H ΩõàΠªdG ∞«dÉμàdG ≠ΠÑe 	áª«≤dG ¿hóH äGô≤©à°ùe .1
	Ió°ùéªdG ô«Z IOÉªdG AGô°ûd É¡H ΩõàΠªdG ∞jQÉ°üªdG ´ƒªée	Ió°ùée ô«Z äGô≤©à°ùe .2
	(ΩRGƒΠdG ∞jQÉ°üe - AGô°ûdG ô©°S) AGô°ûdG áØΠμJ	Ió°ùée äGô≤©à°ùe .3
	á«ª°S’G áª«≤dG	á«dÉe äGô≤©à°ùe .4
º«≤dG í«ë°üJ - Ü
م�ستعقرات �أخرى غري جم�سدة (متويل الـمفو�ض له)  :ا�ستخماد مايل
�.1أمناط الـم�ستعقرات
الباقي من بند الـم�ستعقرات  :ا�ستخماد طويل
N/A 	¢UÉ≤àfÓd äÉfhDƒe º««≤J •ÉªfCG .2
	äÓª©dÉH áeƒs≤oªdG ¿ƒjódG ∫ƒNO º«b ∫ÉØbEG ïjQÉàH πjó©J	äGOƒLƒªdG - πjƒëàdG ¥QGƒa ójóëJ •ÉªfCG .3
(áæjõÿG êQÉN) ádhGóàe äGOƒLƒe .II
êƒdƒdG óæY º««≤J - CG
CUMP	äÉfhõîe .1
	á«ª°S’G áª«≤dG	äÉ°ü°üîe .2
	á«ª°S’G áª«≤dG	∞«XƒàdG º«b h äGóæ°S .3
º«≤dG í«ë°üJ - Ü
	ádhGóàªdG äGOƒLƒªdG ´ƒf h á«≤Ñ°SCG	¢UÉ≤àf ’G äÉfhDƒe º««≤J •ÉªfCG .1
	áΠª©dÉH áesƒ≤oªdG ¿ƒjódG ∫ƒNO º«≤d ∫ÉØbE’G ïjQÉàH πjó©J	äGOƒLƒªdG - πjƒëàdG ¥QGƒa ójóëJ •ÉªfCG .2
ºFGO πjƒªJ .III
N/A	º««≤àdG IOÉYEG •ÉªfCG .1
N/A	á«fƒfÉ≤dG äÉfhDƒªdG º««≤J •ÉªfCG .2
	¢Vhô≤dG äGóæ°S º«b	ºFGódG πjƒªàdG ¿ƒjO .3
 N/A	äÓªëàdG h ôWÉîªΠd áªFGódG äÉfhDƒªdG º««≤J •ÉªfCG .4تقييم فردي للـمخطر
	áΠª©dÉH áesƒ≤oªdG ¿ƒjódG ∫ƒNO º«≤d ∫ÉØbE’G ïjQÉàH πjó©J	äÉHƒΠ£ªdG - πjƒëàdG ¥QGƒa ójóëJ •ÉªfCG .5
(áæjõîdG êQÉN) ádhGóàe äÉHƒΠ£e .IV
	¿jsóΠd á«ª°S’G áª«≤dG	ádhGóàªdG äÉHƒΠ£ªdG ¿ƒjO .1
تقييم فردي للـمخطر
� .2أمناط تقييم م�ؤونات �أخرى للـمخاطر و التحمالت
	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
äÉ©«ÑªdG ≈ΠY äÓeÉ©ªdG ºbQ ≥aóJ .VI
		رقم الـمعامالت مفوتر ال�ستهالكات ال�سنة الـمالية تقييم
مبيعات الـمواد
فـي �آخر مرحلة الطاقة فـي العداد غري الـمفوترة
منط «على تقدم» الأ�شغال
مبيعات الأ�شغال

الـمـطـلـوبــات الـمحـتـمـلـ ــة
بتاريخ  10فرباير  ،2012تو�صلت ليدك بر�سالة �إ�شعارية من ال�سلطة الـمفو�ضة تطلب منها دفع مبلغ  546مليون درهم و تقوميات حما�سبية مببلغ  892مليون
درهم بناء على خال�صات تقرير افتحا�ص التدبري الـمفو�ض لفرتة  .2006 - 1997ليدك نازعت دوما جمرى و نتائج هذا االفتحا�ص ،خا�صة فـي ملف من
الإجابات مت توجيهه فـي �أكتوبر � 2011إىل ال�سلطة الـمفو�ضة .اجلزء الأكرب من مالحظات االفتحا�ص يهم موا�ضيع متت ت�سويتها فيما قبل فـي �إطار مراجعة
ال�شروط التقنية و االقت�صادية لعقد التدبري الـمفو�ض التي انطلقت �سنة  2006و انتهت �سنة  2009بالتوقيع على ملحق مع ال�سلطة الـمفو�ضة .ليدك �ستوا�صل
الـم�ساعي الـمن�صو�ص عليها فـي �إطار مقت�ضيات عقد التدبري الـمفو�ض ،باال�ستناد �إىل خربة تكميلية منجزة من طرف مكتب خمت�ص و م�ستقل .و �سيتم عر�ض
نتائج هذه اخلربة على ال�سلطة الـمفو�ضة و �سلطة الو�صاية.
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م ـعـج ــم م�صـط ـل ـحـ ــات

�أ

•< التحكم عن بعد
نظام ميكن من التدبري عن بعد للبنيات التحتية ل�شبكة الكهرباء،
و الـماء ال�شروب ،و التطهري ال�سائل و الإنارة العمومية.
•< اخل�صائ�ص احل�سية (الـماء ال�شروب)
مذاق و رائحة و لون الـماء ال�شروب.
•< الـمركز التقني للـمقاي�سة
ي�ضمن موثوقية جتهيزات ليدك للـمراقبة 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 بالـمراقبة و التدبري عن بعد ،H24/24
ل�شبكات الـماء ال�شروب ،التطهري ال�سائل ،الكهرباء و الإنارة العمومية.
يقوم الـ � BCCأي�ضا بتدبري نظام ا�ست�شعار �أحوال الطق�س.

ب

•< باكترييولوجيا (التحاليل البكتريية)
حتاليل تنجز ق�صد ك�شف و حتديد البكترييات و الكائنات الدقيقة التي
ميكن �أن توجد فـي الـماء ال�شروب.
•< بالوعة
من�ش�أة خم�ص�صة ال�ستقبال مياه ال�سيالن و توجيهها نحو قنوات
الـمجاري.
•< بانديتو Pandito

جهاز حيوي لقيا�س الر�ص خم�ص�ص للـمراقبة الذاتية للر�ص.

•< برجميات SAP

برجمية لتدبري الـمقاولة .و هذه التطبيقات تغطي وظائف ت�سيري
الـمقاولة.

ت

•< حتاليل فـيزيوكيميائية
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.)...
•< تطهري �سائل
جميع و�سائل جتميع و نقل و معاجلة الـمياه العادمة و الـمطرية ،و ذلك
قبل قذفها فـي الو�سط الطبيعي.
التقــريـ ــر
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•< 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 �ستتم فـيها 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�صفـية
�أف�ضل للـمياه العادمة.
•< 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 التطهري ،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.

ج

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

ح

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

خ

•< خاليا �سدودة
ال�سد تتكون من جمموعة من التجهيزات الكهربائية.
خزانة محُ ْ كمة َّ

ر

•< 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.

�س

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

�ش

•< �شاحنة التطهري 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.
•< �شاحنة �صغرية للتطهري الـمائي
	�آلة مالئمة للأزقة ال�ضيقة 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.

ع

•< عدادات الك�شف عن بعد
نظام ميكن من قراءة العدادات عن بعد و بطريقة �آلية.
•< عقد التدبري الـمفو�ض
اتفاق مبوجبه متنح ال�سلطة العمومية الـمف ِّو�ضة انتدابا لفاعل مفو�ض له
بغية تدبري كل �أو جزء من ممتلكات �أو خدمة عمومية.

م

•< مركز التحويل
بنية حتتية من ال�شبكة الكهربائية تقوم بتحويل اجلهد العايل �إىل
متو�سط من �أجل تزويد الـمناطق احل�ضرية بالكهرباء.
•< مزيالت الرمل
ُ
منظومة متكن من حجز اجلزيئات ال�صلبة التي جترفها الـمياه.
•< م�ساعد رقمي �شخ�صي PDA

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 .يتم قيا�سها بوحدة «لوك�س».
•< مواد عالقة
حمتوى اجلزيئات العالقة فـي مادة �سائلة.
•< ُمف َّو�ض له
�شخ�ص ذاتي �أو معنوي خا�ضع للقانون اخلا�ص �أو �شخ�ص معنوي خا�ضع
للقانون العام �أ�سند له تدبري خدمة عمومية ،فـي �إطار عقد التدبري الـمفو�ض.

•< مكاف�أة «»%20- %20-
تخفـي�ض بن�سبة  %20متنحه الدولة للزبناء الذين متكنوا من تقلي�ص
ا�ستهالكهم بـ  %20على الأقل مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�سنة ال�سابقة.
•< مكلف بالتجزئة العقارية
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.
•< ميغاﭭولط �أمبري MVA

وحدة لقيا�س اجلهد الكهربائي.

ن

•< 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�شتغالها.
•< 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�شتغالها.
•< نظام االت�صال (بروتوكول �إنرتنت) Phonie IP

تكنولوجيا متكن من ربط االت�صال مبدخل ال�شبكة من �أجل ا�ستعمال
الإنرتنت كدعامة للتوا�صل.

•< نظام الـمعلومات اجلغرافـية
نظام معلوماتي ميكن من تدبري جمموعة من الـمعطيات بعد �أن يدمج
فـيه حتديد الـمواقع اجلغرافـية.

•< مقيا�س ال�صبيب
جهاز خم�ص�ص لقيا�س �صبيب مادة �سائلة.
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لالتــ�ص ــال ب ـنـ ـ ــا

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

الإدارة العامة

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

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

الـمديرية اجلهوية
عني ال�سبع  -احلي الـمحمدي

•> وكالة الديوري
 ،48زنقة حممد الديوري
•> وكالة موالي احل�سن الأول
زاوية �شارع موالي احل�سن الأول و زنقة كورو

•> وكالة عني ال�سبع
 ،25زاوية ممرات التوت و ال�صنوبر
•> وكالة دار الأمان
دار الأمان  -بلوك «�( »Aأمام الـمركب الريا�ضي)

الـمديرية اجلهوية
عني ال�شق  -احلي احل�سني

الـمديرية اجلهوية
�سيدي الربنو�صي

•> وكالة يعقوب الـمن�صور
�شارع غاندي ،زاوية �شارع يعقوب الـمن�صور
•> وكالة الكتبية
� ،5إقامة الكتبية  -عني ال�شق
•> وكالة �أم الربيع
زاوية �شارعي �أم الربيع و واد �سبو

الـمديرية اجلهوية
درب ال�سلطان  -الفداء

•> وكالة �أوالد زيان
طريق �أوالد زيان (قرب الـمحطة الطرقية)

الـمديرية اجلهوية
ابن ام�سيك � -سيدي عثمان
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www.lydec.ma
blog.lydec.ma
www.facebook.com/lydecnet
www.twitter.com/lydecweb
www.youtube.com/elydec

•> وكالة ابن ام�سيك
دار التوزاين ،كلـم � ،7شارع حممد ال�ساد�س
•> وكالة موالي ر�شيد
زاوية �شارع « »Nو �شارع العقيد العالم
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•> وكالة �سيدي الربنو�صي
زاوية �شارعي بن�سعيد �صالح و خمتار بن �أحمد الكرناوي
•> وكالة �سيدي مومن
 ،37حي الوالء  -جتزئة طاليبي  -الت�شارك

الـمديرية اجلهوية
الـمحمدية

•> وكالة احل�سن الثاين
� ،52شارع احل�سن الثاين
•> وكالة العالية
� ،278شارع الـمقاومة احل�سنية رقم 1
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