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الدار البيضاء ،في  28دجنبر 2017

االمتياز العملياتي

تتويج ليدك بإشھاد إيزو
لمركز التحويل الكھربائي دار بوعزة
14001

في سابقة ھي األولى من نوعھا بالمغرب في مجال توزيع الكھرباء ،و في إطار شراكة مثالية بين ليدك
و المكتب الوطني للكھرباء و الماء الصالح للشرب ،حصل المفوض له البيضاوي على إشھاد التصديق
على نظام التسيير البيئي لمركز التحويل الكھربائي دار بوعزة ،و ذلك وفقا للمعيار المغربي المرجعي إيزو
 14001إصدار .2015
و ھذا المركز المجھز بثالثة محوالت ذات قدرة إجمالية مُر َّكبة قدرھا  210ميغافولط أمبير ،ھو مركز للتحويل
الكھربائي بدار بوعزة الذي قامت ليدك بتشغيله سنة  ،2004و الذي يمكن من تحويل الطاقة ذات الجھد
العالي  225كيلوفولط إلى طاقة ذات جھد متوسط  20كيلوفولط ،بحيث يقوم بتأمين تزويد الطاقة ألكثر من
 80.000زبون و حوالي  150وحدة صناعية على الخصوص بمناطق عين الذئاب ،األلفة ،الحي الحسني
و امتداد المعاريف.
و لحصول ھذه البنية التحتية الكھربائية على إشھاد التصديق ،خضعت ليدك و المكتب الوطني للكھرباء و الماء
الصالح للشرب في منتصف شھر دجنبر  2017إلى افتحاص مشترك .و للتذكير ،يقوم المكتب الوطني للكھرباء
باستغالل جزء من ھذه المنشأة في إطار اتفاقية ثنائية تم إبرامھا سنة .2008
على إثر ھذا االفتحاص لإلشھاد البيئي الذي أنجزه المعھد المغربي للتقييس )إيمانور( ،لم يسجل المفتحصون أية
مالحظة بوجود أي عدم تطابق .و قد تم تحديد ما ال يقل عن  18نقطة قوة منھا التزام المديرية العامة بليدك،
و نظافة الموقع و المجھودات المبذولة في مجال األغراس.
و بھذه المناسبة  ،صرح جان باسكال داريي مدير عام ليدك قائال » :نحن فخورون بالحصول على ھذا اإلشھاد.
فھذا التتويج ليس فقط سابقة على المستوى الوطني ،فھو ثمرة شراكة مثالية مع المكتب الوطني للكھرباء و الماء
الصالح للشرب الذي واكبته فرقنا إلى غاية تحقيقه .«.و أضاف قائال » :ھذا االفتحاص المشترك توج بنتائج
استثنائية في مستوى طموح ليدك و التزام الطرفين«.
و في إطار اإلعداد الشامل لھذا االفتحاص ،واكبت ليدك فريق المشروع التابع للمكتب الوطني للكھرباء و الماء
الصالح للشرب من أجل وضع نظام للتسيير البيئي في جزء من المنشأة الذي يتم استغالله من طرف المكتب
الوطني للكھرباء.
للتذكير ،فتفعيل نظام التسيير البيئي داخل ھذا المركز للتحويل الكھربائي و حصوله على إشھاد التصديق ،يساھم
في تحقيق التزامات ليدك في مجال حماية البيئة و في االمتياز العملياتي ،كما ھي محددة في مخططھا ألعمال
التنمية المستدامة .2020

و ينضاف ھذا اإلشھاد الجديد إلى مختلف التتويجات التي حققتھا ليدك بينھا آخر تتويج حصلت عليه بدخول
المقاولة مؤشر »األسواق الصاعدة األفضل أداء« المنجز من طرف وكالة التنقيط غير المالي فيجيو آيريس
و الذي يضم  100مقاولة تعتمد مساعي متقدمة جدا في مجال المسؤولية المجتمعية للمقاولة.
ھكذا ،تجدد ليدك التزامھا بالريادة في مجال االمتياز العملياتي في قطاع أنشطتھا ،و ذلك من أجل االستجابة
األفضل لرھانات األطراف المعنية بمجال ترسخھا الترابي )الدار البيضاء الكبرى( ،خاصة من حيث التزامات
الخدمة تجاه زبنائھا.

معطيات حول مركز التحويل دار بوعزة
سنة  ،2004قامت ليدك بتشغيل مركز جديد للتحويل الكھربائي بدار بوعزة .و قد تطلب إنجازه سنتين من
األشغال و استثمارات بلغت  145مليون درھم )باحتساب الضرائب( .و ھذا المركز المجھز بثالثة محوالت
قدرتھا  25/ 225كيلوفولط ،يمكن من تحويل طاقة الجھد العالي  225كيلوفولط إلى طاقة الجھد المتوسط 20
كيلوفولط ،الضرورية إلمداد مراكز التحويل الكھربائي  20كيلوفولط  /الجھد المنخفض.
من خالل مجموع القوة المُر َّكبة الذي يبلغ  210ميغافولط أمبير ،يقوم مركز التحويل في دار بوعزة اليوم بإمداد
الكھرباء ألكثر من  80.000زبون و حوالي  150وحدة صناعية .و ھكذا ،فھو يساھم بنسبة  %11من استھالك
الكھرباء بالدار البيضاء الكبرى.
و قد مكن إنجاز ھذه المنشأة المھمة من تقوية و تأمين التزويد بالكھرباء بالعديد من المناطق بينھا عين الذئاب،
األلفة ،الحي الحسني و امتداد المعاريف ،و أيضا حل مشاكل انخفاض الجھد الكھربائي في مناطق الحي الحسني
و أنفا.
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