بالغ صحافي
الدار البيضاء ،في  25أبريل 2018

اإلمتياز العملياتي
ليدك تؤكد مجددا فعالية نظامھا للتسيير المندمج
تعزيز االبتكار الدائم و اإلمتياز العملياتي ھو رھان الرؤية االستراتيجية لشركة ليدك .ھكذا ،يكثف المفوض له
البيضاوي مجھوداته لرفع فعالية سيروراته و مھنه ،مما مكنه من بلوغ مستوى النضج بالنسبة ألنظمته التسييرية.
مع مطلع سنة  ،2018تمكنت ليدك بنجاح من تجديد إشھاد نظامھا للتسيير المندمج »الجودة و الصحة و السالمة
في الشغل« ،وفقا لمعياري إيزو  (1) 9001و أوزاس  ،(2) 18001و ألول مرة وفقا إلصدارات التصديق الجديدة
 .2015ھذه النتائج تبرز فعالية جودة سيرورات المقاولة ،و توجھھا نحو الزبون ،و امتيازھا العملياتي و ديناميتھا
للتحسين المستمر لفائدة جميع أطرافھا المعنية.
كما نجحت المقاولة في الحفاظ على إشھادھا الخاص بنظامھا لتسيير السالمة و المعلومات وفقا لمعيار إيزو
.27001
ليدك تواصل تعزيز التزامھا في مجال المحافظة على البيئة .و ھكذا ،فألول مرة على المستوى الوطني في مجال
توزيع الكھرباء و في إطار شراكة مثالية مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكھرباء ،حصلت ليدك في
دجنبر  2017على إشھاد تصديق من أجل نظام التسيير البيئي لمركز التحويل الكھربائي دار بوعزة ،و ذلك حسب
المعيار المغربي إيزو  ،14001إصدار .2015
ھذا التتويج يعزز حصيلة ليدك في مجال اإلشھادات البيئية بتجديد و المحافظة على إشھادات نظام التسيير البيئي
لمحطة تصفية المياه العادمة لمديونة و محطة المعالجة القبلية أوسيان ،و ذلك طبقا لمعيار إيزو  ،14001إصدار
.2015
و بھذا الخصوص صرح جان باسكال داريي ،مدير عام ليدك قائال » :الھدف من افتحاصات إشھاد التصديق ھو
تقييم مستوى مطابقة و نجاعة نظامنا للتسيير المندمج من أجل تحقيق أھدافنا و التوجه نحو مزيد من الفعالية .ھذه
التقييمات السنوية ،إلى جانب مساھمتھا في إضفاء القيمة على صورتنا ،فھي تمكن من إبراز المجھودات التي
يبذلھا باستمرار متعاونو ليدك من أجل تطوير االمتياز و المھارات المعرفية و اإلستجابة لمتطلبات أطرافنا
المعنية«.
من خالل ھذه اإلشھادات ،ليدك تؤكد بذلك طموحھا ألن تكون مرجعا لمقاوالت الخدمات العمومية تماشيا مع
التوجھات االستراتيجية لمشروعھا للمقاولة »سينرجي .«2020
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 1ليدك حاصلة على إشھاد وفقا لمعيار إيزو ) 9001نظام تسيير الجودة( منذ سنة .2004
 2إشھاد أوزاس ) 18001نظام تسيير الصحة و السالمة في الشغل( حصلت عليه ليدك منذ سنة .2012
.
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