بالغ صحافي

الدار البيضاء ،في  16أبريل 2018

معرض الدار البيضاء للمدن الذكية
ليدك تقدم حلوال مبتكرة من أجل مدينة مستدامة و ذكية
باعتبارھا فاعال في تنمية الدار البيضاء الكبرى ،ليدك تشارك في الدورة الثالثة لـ »معرض الدار البيضاء للمدن الذكية«
الذي ينظم ما بين  18و  20أبريل  2018حول موضوع »حلول مبتكرة من أجل مدينة للعيش و ابتكار مواطِ ن« .و يمثل
ھذا المعرض مناسبة للفاعلين في التنمية الحضرية من أجل تدارس و تبادل اآلراء حول االبتكار الحضري و التكنولوجي
لفائدة مدن ذكية.
ھكذا ،يطمح المعرض إلى تعزيز التدبير المستدام و المبتكر ،و تنمية المدن بالمغرب و إفريقيا .و سيجتمع في ھذه الدورة
الثالثة خبراء دوليين و فاعلين في المجاالت الترابية لتقاسم التجارب و تقديم التدارسات االستراتيجية و الحلول العملياتية
التي تستجيب لرھانات التعمير المتزايد.
ليدك تدرج مھنھا في دينامية االبتكار في خدمة مدينة مستدامة و ذكية ،بتالؤم مع مخططھا ألعمال التنمية المستدامة
) ،(2020و خاصة التزامھا رقم  3الذي يھدف إلى »التجديد في مھن ليدك للمساھمة في الفعالية االقتصادية و البيئية
للدار البيضاء الكبرى«.
من خالل ھذا االلتزام تعمل ليدك من أجل محاربة تسربات الماء في شبكة التوزيع ،و التحكم في استھالك الطاقة لإلنارة
العمومية ،و المساھمة في تطھير بيئة الدار البيضاء الكبرى ،و التحكم في التأثيرات المرتبطة بتوزيع الكھرباء ،و اقتراح
حلول فعالة و مالئمة لرھانات مدينة الغد.
و باعتبارھا شريكا للجماعات ،ليدك تقدم في ھذه الدورة من »معرض الدار البيضاء للمدن الذكية« ،حلوال مبتكرة
وضعتھا من أجل التدبير المستدام للموارد المائية و التھيئة الحضرية المستدامة .من خالل رواق مبتكر و تكنولوجي ،يبرز
المفوض له البيضاوي خبرته و مھاراته المعرفية حول أربعة موضوعات  :االبتكار في التدبير المستدام للموارد ،االبتكار
في اإلمتياز العملياتي ،االبتكار في تدبير البنيات التحتية و االبتكار في الخدمات للزبناء.
من بين ھذه االبتكارات )إيلوت  (e-Lotالذي أطلقته ليدك سنة  ،2016الذي ھو عبارة عن منصة المادية مخصصة للتدبير
عبر اإلنترنت لمشاريع المجزئين  -المھيئين .و في إطار ھذه االستمرارية ،قامت ليدك سنة  2017بإحداث منصة
إلكترونية ) (e-Raccordementللتدبير الشامل لدورة ربط و اشتراك المقاوالت في شبكة كھرباء الجھد المتوسط .و عالوة
على ذلك ،قام المفوض له البيضاوي بتھيئة فضاء متعدد الخدمات للمھنيين ) (Lydec Multi Proالذي ھو شباك وحيد
للزبناء المؤسساتيين )مقاوالت كبرى ،إدارات ،و مجزئين  -مھيئين(.
من خالل ھذه األعمال و الحلول المبتكرة التي تعتمدھا ،ليدك تساھم في جاذبية المجال الترابي للدار البيضاء الكبرى و في
تحسين إطار عيش السكان.
حلول مبتكرة في خدمة الدار البيضاء الكبرى







تدبير طلبات ربط المجزئين  -المھيئين  : E-Lotمنصة للتدبير األمثل لملفات ربط المجزئين  -المھيئين .و تمكن ھذه األداة الالمادية
من التتبع في الوقت حينه عبر اإلنترنت لملفات مشاريع التجزئات السكنية.
ربط المقاوالت بشبكة الكھرباء  : e-Raccordementمنصة إلكترونية للتدبير الشامل لدورة ربط و اشتراك المقاوالت في شبكات
كھرباء الجھد المتوسط التي تدبرھا ليدك.
تتبع استثمارات المدينة  : Urb’Investمنصة ذكية للمساھمة في التدبير الفعال و المستدام الستثمارات المدينة ،تمكن من تقاطع
المعلومات المرتبطة بالشبكات التي تقوم ليدك بتدبيرھا.
التنسيق الجغرافي للتدخالت  : Geo’Investواجھة جغرافية مبتكرة الستباق و التخطيط األفضل للتدخالت و التحكم في االستثمارات.
و يتمثل ھذا الحل في التحديد في أي وقت للمشاريع التي تنجز و تتبع مستوى تقدمھا التقني و المالي.
اإلضاءة الذكية  : Smart lightingتكنولوجيا مبتكرة للمساھمة في تقليص بصمة الكاربون في المدينة .و يتعلق األمر بنظام تدبير
مستدام لإلنارة العمومية في بعض الشوارع الكبرى ،و الذي يستھلك طاقة أقل مع مستوى اإلضاءة ذاته.
تكنولوجيا ذكية للمياه  : Smart water technologiesمنھجية مبتكرة للمحافظة على الموارد المائية .تمكن من تحسين فعالية أعمال
محاربة تسربات الماء .و ھذا التصميم المسمى )التقطيع المتقدم للمناطق( يتجلى في تقسيم الشبكة إلى مناطق صغيرة ،من أجل تحديد
المناطق التي بھا تسربات أو حوادث.
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