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إلتزام راسخ من أجل
تنـمية مستدامة للمدينة

نقل املدينة

قمي قوية

فاعل منخرط

في خدمة البيضاويني
باعتبارها أول فاعل يف النقل العمومي الحرضي باملغرب ،تقوم نقل املدينة بتأمني نقل حوايل
 500.000مسافر عىل امتداد الخطوط السبعني التي تستغلها .فهي تؤمن التنقل الدرايس لفائدة
 18.000طالب يستفيدون من تعريفات انخراط بامتيازات تفضيلية .ويف سنة  ،2012وفرت
املقاولة وسائل نقل لحوايل  141مليون مسافر من بينهم عدد من املنخرطني ،أي مبعدل ارتفاع
يناهز  15باملائة .وباعتبارها مقاولة مواطنة ،فإن نقل املدينة تضع كل مؤهالتها وخرباتها يف
مجال النقل الحرضي رهن إشارة كافة البيضاويني من خالل ضامن توفري خدمة عمومية بشكل
يومي تغطي الـ 127.300هكتار التي تكون جهة الدار البيضاء الكربى.

ضمان خدمات نقل جماعي مجال التدبير املفوض
ذات جودة
يف سنة  2004بتفويض مهمة تدبري وتطوير يغطي نشاط نقل املدينة شبكة النقل الحرضي
النقل املشرتك عرب الحافلة بجهة الدار البيضاء الواقعة ضمن املجال الجغرايف لجامعات جهة
الكربى لرشكة نقل املدينة .ويقوم هذا التدبري الدار البيضاء الكربى.
املفوض عىل توازن العقد يف ما يتعلق بحقوق
وواجبات املف ّوض والسلطة املف ِّوضة .وتبعا
لذلك ،فإن نقل املدينة تلتزم بتوفري خدمة
تستجيب لألهداف املحددة سلفا يف العقد.
فيام تتعهد السلطة املفوضة من جهتها،
بالسهر عىل توفري ظروف استغالل الشبكة.

مقاولة خاصة مسيرة
خلدمة عمومية

3

4

توزيع رأس املال
يتوزع رأس مال رشكة نقل املدينة ،الذي يبلغ
 409.883.000,00درهم ،كالتايل:

صندوق اإليداع والتدبري:
هولدينغ ترانس أنفيست
صندوق اإليداع والتدبري:
الهيئة املستقلة للنقل البارييس
()RATP

الهيئة املستقلة للنقل البارييس
(: )RATP

هولدينغ ترانس أنفيست:

أرقام ذات أهمية

141

مليون مسافر يمت نقلهم
ً
سنويا

18.000

طالب يمت نقلهم يوميا

866
حافلة موزعة على
أربعة مراكز جهوية

1.250

كيلومتر من اخلطوط
يمت تأمني خدمتها
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 4525مستخدم يتعبؤون يوميا

خلدمة املواطن البيضاوي
خبرات دقيقة ومتكاملة
بتوفرها عىل أزيد من  4500مستخدم ،تعد
رشكة نقل املدينة أول مشغل مبدينة الدار
البيضاء .فمن العاملني الذي يؤمنون خدمة
االستغالل ،مرورا بالصيانة والنظام املعلومايت،
ووصوال إىل موظفي االفتحاص واملالية،
تتضمن نقل املدينة متثيال ألغلب املهن يف جل
املجاالت .تقوم نقل املدينة يوميا بتعبئة 1500
سائق ،و 1500قابض و 280مراقب .إضافة
ألزيد من  400عامل يسهرون كل ليلة عىل

عدد الفرق في ارتفاع مسمتر

مجموع العاملني

صيانة وإصالح وتنظيف الحافالت يف مراكزها
األربعة ،باملعاريف وبن مسيك والربنويص
والقدس.
ومن أجل ضامن توفري الظروف املثىل للعمل
والعيش ملستخدميها ،وضعت رشكة نقل
املدينة سياسة متطورة للموارد البرشية تقوم
عىل تنمية العنرص البرشي من خالل تطوير
الكفاءات والتكوين املستمر يف مجال الخدمة
العمومية.
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التكوين،
رافعة لتحقيق اجلودة
للجميع
قامت نقل املدينة بضم جزء من التكوين
الخاص بها ،بالنظر لخاصية املهن
وخصوصيات املحيط .فخالل سنة  ،2011تم
توفري  7452يوم تكوين لكل مستفيد من
طرف مؤطرين داخليني لفائدة السائقني
املهنيني والقابضني واملراقبني.
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كام وضعت الرشكة برنامجا سنويا للتكوين
برشاكة مع مكتب التكوين املهني وإنعاش
الشغل ،من أجل تثمني أفضل لرأساملها
البرشي ،وذلك عىل مستوى السالمة الطرقية
والتعامل مع الزبناء وتدبري األزمات وغريها.
ويضطلع املوظفون طيلة مسارهم املهني،
بتطوير كفاءاتهم من أجل االستجابة
ملتطلبات جودة الخدمة العمومية .ومن
أجل مواكبة التغيري وتوحيد الفرق وتهدئة
التوترات املرتبطة مبحيط عمل يتسم
بالصعوبة ،فإنه سيتم تنظيم دورات
للتكوين يف مجال حل النزاعات .إذ ستمكن
من تخفيف حدة التوتر وتوفري ظروف
مالمئة للعاملني يف الشبكة.
وتؤكد هذه السياسة إرادة نقل املدينة
جعل إرضاء مستعميل خدماتها يف صلب
كافة األولويات.

أرقام ذات أهمية
من الرجال و

من النساء

متوسط األقدمية إىل حدود
نهاية  2011هو

سنوات

سنة

متوسط العمر يف 2001
( 43سنة يف )2008
متعاون يف 2012
( 4476يف )2011

حتسني جودة

اخلدمة العمومية
يف إطار اسرتاتيجيتها التنموية ،تعتزم نقل املدينة إعداد مخطط طموح لالستثامر يهدف إىل
ضامن خدمة مثىل للمواطن .وتهم االستثامرات أساسا تجديد الحافالت الحالية والرفع من
عددها وتحديث وإعادة تأهيل مراكز الحافالت .وتتوفر نقل املدينة حاليا عىل أربع مراكز قيد
االستغالل وتخطط إلحداث مراكز أخرى من أجل مواكبة ازدهار نشاطها.

حظيرة حافالت حديثة وأكثر
إيكولوجية
تعد حامية البيئة من خالل التقليص من اقتناء حوايل  118حافلة مزودة مبحرك أكرث
التلوث الحرضي أحد املحاور االسرتاتيجية إيكولوجية واحرتاما للبيئة حيث تحرتم هذه
لسياسة تطوير نقل املدينة .فمنذ إحداثها ،األخرية الرشوط األوروبية .EURO5
انخرطت املقاولة يف تحديث حظرية حافالتها.
وبالفعل فإن جميع الحافالت تحرتم الرشوط كام مكن اقتناء حافالت جديدة من توسيع
األوروبية  EURO3يف مجال البيئة وقد تم عرض خدمة النقل املشرتك.
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أدوات أكثر أداء من أجل
تسهيل ولوج احلافالت
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اختارت نقل املدينة جعل االبتكار محورا قويا
ضمن تطويرها وسياستها للتحسني املستمر.
وستقرتح بذلك عىل مستعمليها خدمات
ستمكنهم من كسب الراحة واألمان عىل
مجموع شبكتها.

وستضع نقل املدينة أيضا رهن إشارة ركابها
جيال جديدا من البطاقات القابلة للتعبئة مع
إمكانية اقتناء انخراطات تتناسب وحاجيات
كل فئة من املستعملني .كام سيمكن هذا
النظام من إدماج إمكانية املراسلة بني خطوط
الحافالت وشبكة ترامواي الدار البيضاء فضال
عن ضامنه لوسائل أداء أكرث رسعة وعملية.

فاملقاولة تعمل حاليا عىل وضع نظام للمساعدة
عىل االستغالل ،وهو نظام لتنظيم وتتبع آين
للحافالت عرب تقنيات تحديد املوقع ( )GPSوبالنسبة لنقل املدينة ،يرتقب أن تقدم هذه
حيث سيمكن من تنظيم وترية تدفق الحافالت الوسيلة إمكانية التعرف أكرث عىل مستعميل
وانتظامها وفقا إلكراهات حركة املرور وحالتها .خدماتها ومن تم إمكانية استباق انتظاراتهم
كام سيمكن من عرض التوقفات وأوقات مرور وحاجياتهم يف التنقل بشكل أفضل.
الحافالت عىل البوابة اإللكرتونية لنقل املدينة،
وسيسمح أيضا بتجاوب أكرب يف حال وقوع أي
عارض عىل مسار حافلة معينة ،مؤمنة بذلك
التكفل الفوري بركابها.

مواقف و مواقيت املرور سيتاح
عرضها على موقع األنترنيت نقل
املدينة

بناء

نقل عمومي للغد
منذ دخول اتفاقية التدبري املفوض حيز التنفيذ ،وجدت نقل املدينة نفسها يف مواجهة صعوبات
ورثتها عن الوكالة املستقلة للنقل الحرضي سابقا .وتواجه الرشكة ،بصفة يومية ،عراقيل هيكلية
تتعلق أساسا بغياب ممرات مخصصة للحافلة وتفعيل إجراءات يف حق املنافسة الغري الرشيفة
ونقص الحامية واملواكبة ملكافحة الغش واالعتداءات .كام ينضاف إىل ذلك الخسائر الفادحة
التي تنجم عن التظاهرات الرياضية وأيضا عدم احرتام بند حرصية االستغالل .كل هذه املشاكل
تؤثر بشكل كبري عىل مردودية الرشكة.
وعىل الرغم من هذا السياق غري املالئم ،فإن نقل املدينة تواصل تأمني مهمتها يف النقل العمومي
من خالل املشاركة يف إنشاء شبكة أكرث حداثة وأمنا للنقل الجامعي.
فخالل مثاين سنوات ،تضاعف عدد كل من املسافرين والحافالت والخطوط التي تم تأمني
خدمتها وكذا املستخدمني إىل جانب حجم االستثامر.
هذه الخربة الناجحة ضمن محيط يتسم بالصعوبة ،تجعل من نقل املدينة قوة اقرتاحية ال
محيد عنها من أجل تحسني النقل العمومي.

نحو نظام مندمج للنقل
أكثر تالؤما
يشكل تشغيل خدمة الرتامواي فرصة من
أجل تحسني نظام التنقالت الجامعية بالدار
البيضاء وتحقيق قفزة نوعية هامة كفيلة
بتغيري السلوكيات .وتعد الدراسة املتعلقة
بإعادة هيكلة شبكة النقل العمومي التي
أنجزتها السلطة املنظمة للتنقالت الحرضية،
فرصة حقيقية لتعزيز العرض يف مجال النقل
الجامعي.

ويتضمن اتفاق مبديئ تفعيل شبكة مندمجة
يف ارتباط مع الرتامواي تهدف إىل تحقيق
التكاملية بني منطني للنقل .ووفقا لإلرادة
باإلجامع الرامية إىل التقليص من استعامل
وسائل النقل الفردي ،فإنه يتعني تجسيد إعادة
الهيكلة من خالل تعزيز اإلمكانيات املتاحة
أمام كافة البيضاويني للتحرك مبرونة ضمن
النقل العمومي ،يف ثقة وسالمة تامة.
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املواطنة والسالمة ،أولويات
النقل العمومي للغد
اليوم ،يجب أن تشكل الظروف العامة
الستغالل النقل الحرضي هدفا يتقاسمه
الجميع .فالخدمة العمومية يتعني أن تشكل
منوذجا للتنمية املستدامة ملدينتنا .ويتمثل
األمل القوي الذي يعرب عنه مجموع عامل

نقل املدينة ،يف إعادة تأهيل السلوك املدين
املتحرض والسالمة يف النقل العمومي ،إىل
جانب التحسني املستمر لجودة الخدمة
املقدمة للبيضاويني.
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 8سنوات

 ،تضاعف عدد كل من املسافرين
فخالل
واحلافالت واخلطوط التي مت تأمني خدمتها وكذا
املستخدمني إلى جانب حجم االستثمار.

نقل املدينة

في أسئلة

حول نقل املدينة

من هي نقل املدينة ؟
من هي نقل املدينة ؟
أسست نقل املدينة سنة  2004وهي رشكة الحرضي بالدار البيضاء .
مساهمة تخضع للقانون املغريب رأساملها وقد دخلت مجموعة صندوق اإليداع والتدبري
 409.833.000درهم.
يف رأسامل الرشكة بتاريخ التاسع من يونيو
نقل املدينة هي رشكة خاصة أوكل لها التدبري .2010
الحرصي لقطاع النقل الحرضي عرب الحافالت
بجهة الدار البيضاء الكربى عقب فوزها بطلب
العروض الذي أطلقته السلطات العمومية
بتاريخ  29أكتوبر  2003بعد أن كان القطاع
مدبرا من طرف الوكالة املستقلة للنقل
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ملاذا مجموعة صندوق
اإليداع والتدبير في قطاع
النقل اجلماعي ؟
تعترب مجموعة صندوق اإليداع والتدبري رائد
الرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص
الرشاكة التي تعترب أداة مهمة يف التنمية
اإلقليمية واملحلية.
االستثامر يف رشكات التدبري املفوض إذن هو
امتداد طبيعي اللتزامات مجموعة صندوق
اإليداع والتدبري فيام يخص التنمية املستدامة

تتوفر نقل املدينة على دفتر
حتمالت كأي مفوض له .ما
هي شروطه ؟
فيام ييل عرض بأهم مقتضيات عقد التدبري
املفوض :

للجهات .وتعتزم املجموعة بذلك خلق مناذج
خالقة لرشكات يف خدمة املدينة .ومبا أن النقل
الحرضي قطاع مهيكل لتنقل حرضي مستدام
كان من الطبيعي أن ترافق مجموعة صندوق
اإليداع والتدبري الرشاكات بني القطاع الخاص
والعام يف هذا املجال.

االلتزامات التعاقدية للسلطة
املفوضة تمتثل في :
•السهر عىل استمرارية تأمني أحسن الظروف •وضع ميكانيزمات املراجعة التي تروم
تحقيق التوازن االقتصادي واملايل لعقد
الستغالل الشبكة
التدبري املفوض
• تأمني املعالجة واملوازنة الفعلية للشبكة
•تقديم تسعرية متكن من تحقيق التوازن •قيادة مراجعات ثالثية للخدمة املفوضة
وذلك بتدقيق نتائجها والتوافق بشأن
االقتصادي واملايل لعقد التدبري املفوض
امللحقات الالزمة للعقد عند الحاجة
يشري عقد التدبري املفوض بأن السلطة املفوضة ستعمل عىل تفعيل كل الوسائل والقرارات التي
تتحكم فيها يف مجال اإلستثامر والسياسة الحرضية والسري والنقل من أجل :
•إعطاء األسبقية لسيولة مرور وسائل النقل •اتخاذ التدابري واإلجراءات الهادفة إىل محاربة
النقل الغري منظم
الجامعية
•املعالجة واملوازنة التدريجية للطلب عىل •وضع حد لعقود اإلمتياز للرشكات األخرى
التنقل بواسطة سيارات األجرة الحرضية عند انتهائها (أكتوبر  2009بالنسبة آلخر
رشكة)
وفيام بني املدن

التزامات املفوض
إليه تتعلق ب:
• السهر عىل تأمني خدمة نقل ذات جودة عىل مستوى جهة الدار البيضاء الكربى
• االستثامر يف الحافالت واملحطات
• استغالل الشبكة بشكل كيل
• تكوين املستخدمني
• توفري اشرتاكات للطلبة
إال أن العقد يتضمن خصوصية تتعلق بالتزامات نقل املدينة التي تبقى رهينة بتنفيذ التزامات السلطة
املفوضة.
إن الجانب األكرب من التزامات نقل املدينة قد تم احرتامها بالفعل (فيام عدا حجم حظرية الحافالت
الذي يتعلق أصال مبعدل امللء الذي مل يتم بلوغه بالنظر ملحيط وظروف االستغالل).
عىل الرغم من املراجعة املفرتضة للعقد بصفة دورية كل ثالث سنوات (املادة  34من عقد التدبري
املفوض) فإن ذلك مل يتم لحد اآلن ويجب أن تفعل يف أقرب اآلجال للتدقيق يف إنجازات السنوات
املاضية وتحديد اإلجراءات والحيثيات التصحيحية لتأمني توازن اقتصادي ومايل واستيعاب الخسائر
املرتاكمة.
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ما هو الوضع املالي لنقل
املدينة ؟
الوضع املايل لنقل املدينة ميثل عجزا هيكليا
متكنت الرشكة من التقليص من حدته منذ
سنة  .2010تقدر املصاريف السنوية ب620
مليون درهم يف حني أن رقم املعامالت ينحرص
يف  500مليون درهم .ومتثل الكتلة األجرية
أكرب مركز للمصاريف إىل جانب الوقود.
متكنت نقل املدينة أساسا من التقليص من
حدة العجز بفضل :
 .1إدخال التقنيات املعلوماتية مام ميكن من
سيولة أفضل لنشاطات الرشكة

 .2الحد من املصاريف بعد إعادة الثقة
للتعامالت مع للموردين مام مكن الرشكة
من محادثات تجارية فعالة ومثمرة لرشوط
اإلقتناء.
متكنت نقل املدينة أيضا من إعادة هيكلة
ديونها وتثبيت مواردها البرشية.
لبلوغ التوازن اإلقتصادي واملايل الذي ينص
عليه عقد التدبري املفوض من الرضوري
للسلطة املفوضة أن تضع ميكانيزمات لدعم
مايل سنوي لقطاع النقل الحرضي عرب الحافالت.

كم تقدرون مبلغ الدعم املالي الالزم لضمان التوازن اإلقتصادي
واملالي للشركة ؟
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إذا وضعنا نصب أعيننا تحسني جودة الخدمات وتلبية انتظارات وتطلعات املواطن البيضاوي دون
املساس بسعر التذكرة ،يجب أن يبلغ مبلغ الدعم ما يناهز  250مليون درهم .املبلغ الذي يعترب
أقل مام هو متداول يف عدة دول أجنبية.

كيف تنتظم نقل املدينة ؟
أنيطت مهمة ااإلدارة العامة لرشكة نقل املدينة
بالسيد عبد الرحيم الحسني امللحق بالرشكة
من طرف مجموعة صندوق اإليداع والتدبري.
ويحيط به فريق شاب وخبري بقطاع النقل
والتكنولوجيات .وتتكون اللجنة اإلدارية من
مثانية إدارات  :إدارة املراقبة العامة ،إدارة
االستغالل والدراسات والتمنية ،إدارة العمليات

وتتبع امليزانية ،اإلدارة التقنية ،إدارة الرأسامل
البرشي ،اإلدارة املالية واإلدارية ،إدارة سلسلة
التوريد وإدارة التنظيم ونظم املعلومات
إضافة ألربع مديرين لوحدات األعامل (مراكز
الحافالت) .وهو تنظيم شبيك موجه كليا لخدمة
الزبناء.

كم عدد مستخدمي نقل املدينة ؟
نقل املدينة هي  4529مستخدم مبارش .وقد مر متوسط العمر من  43سنة خالل سنة  2008إىل
 42سنة  .2012كام تم دعم فئة التقنيني واألطر حيث عرفت الفئات املذكورة عىل التوايل ارتفاعا
يقدر ب  14و  11باملائة مام يوضح جهود الرشكة لتشبيب مستخدميها وتعزيز أطرها.

ماهي سياسة الشركة في
مجال التكوين ؟
ترتكز سياسة تنمية وتقدير الرأسامل البرشي
عىل مخطط للتكوين يروم التقليص من أية
نقص يف الكفاءات التقنية ويف مجال التأطري
لتحسني جودة الجدمة املقدمة للمواطن
البيضاوي.
ونظرا لخصوصية القطاع اضطرت نقل املدينة
لتطوير كفاءات داخلية وخربات حقيقية يف

مجال التكوين تكمل عرب برامج تكوين برشاكة
مع مؤسسات أخرى.
اليوم وخالل سنة  2012تم تأمني أزيد من 30
ألف يوم من التكوين ونتطلع للرفع من هذا
الرقم كل سنة .تكوين مستخدمينا يوجد يف
صلب إسرتاتجية الرأسامل البرشي.

النقل عبر احلافالت في جهة الدار
البيضاء الكبرى
ماهي وضعية النقل عبر
احلافالت في جهة الدار البيضاء
الكبرى ؟
يعترب النقل عرب الحافالت وسيلة النقل
الجامعي األوىل بامتياز .حيث تأمن نقل
املدينة أزيد من نصف مليون تنقل يوميا.
معدل امللء يقارب اليوم  720شخص يف اليوم
يف كل حافلة.

من جهة أخرى فإن نقل املدينة وعرب شبكتها
ذات ال 70خطا وحظرية تتكون من 866
حافلة موزعة عىل أربع مراكز جهوية ،متكنت
منذ إنشائها من مضاعفة عدد زبنائها وحظرية
حافالتها وعدد مستخدميها.
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من هم زبناء نقل املدينة وما
هي عاداتهم في التنقالت ؟
تعترب اليوم الحافلة وسيلة النقل األكرث ولوجا
بامتياز .حيث تغطي منطقة جهة الدار
البيضاء الكربى ومتكن أيضا من تأمني تنقالت
من ضاحية ألخرى اليشء الذي مل يكن متوفر
من قبل.
وهي أيضا وسيلة النقل الجامعي األقل كلفة
بالنظر للسعر التعاقدي للتذكرة واملحدد يف
اربعة دراهم.
تأمن نقل املدينة تنقل أزيد من  141مليون
مواطن.
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 *90باملائة من زبنائها يستعملون الحافلة كل
يوم و *64باملائة منهم يستعملون الحافلة
كوسيلة تنقل ملقرات أعاملهم.
 *54باملائة يتنقلون بشكل حرصي باستعامل
حافالت نقل املدينة (دون احتساب الراجلني)
تعترب نقل املدينة وسيلة تنقل البيضاويني
ذوي الدخل املحدود ،واللذين هم أنفسهم
يشتغلون كل يوم من أجل هذه املدينة الكبرية.
* دراسة للسوق أنجزت خالل شهر مايو 2012

ما هي اإلشكاليات املتعلقة
بالنقل اجلماعي عبر احلافالت ؟
تعرف مدينة الدار البيضاء اليوم إشكاليات
حقيقية متعلقة بالسري والجوالن بسبب
التطور الهائل لحظرية السيارات بها دون أن
تعرف البنية التحتية تطورا معادال .إن الحل
الوحيد يكمن يف الرتويج لخدمة عمومية
للنقل الجامعي ذات جودة وتخصيص البنيات
التحتية املساعدة عىل تحقيق ذلك بنا فيها
مواقف السيارات املبنية.
ال تحظى نقل املدينة بأية بنية تحتية من
شأنها تسهيل سري وجوالن الحافالت يف املدينة.
ال توجد ممرات خاصة بالحافالت وال أقطاب
تبادل وإن وجدت هذه األخرية فإنها مستغلة
من طرف مستعميل السيارات كمواقف
لعرباتهم .ويضاف إىل كل ذلك اإلشكاليات

التي نعرفها جميعا واملتعلقة بغياب السلوك
الحضاري وعدم احرتام قوانني املرور يف املدار
الحرضي دون الحديث عن املنافسة العشوائية.
اإلكراه اآلخر يتعلق بأعامل التخريب املتكررة
التي تطال الحافالت حيث تعمل مراكز
الصيانة بالرشكة بشكل متواصل .كام أن حالة
الحافالت تتدهور برسعة أكرب بكثري يف الدار
البيضاء منها يف ظروف ومدن أخرى عىل
الصعيدين الوطني والدويل .عىل سبيل املثال
فإن مباراة واحدة يف كرة القدم ميكنها التسبب
يف تخريب وتوقيف خدمة  140حافلة بسبب
الخسائر وكرس معداتها.
يف الغالب ما يكون سبب توقيف خدمة
حافالتنا متعلقا بأعامل تخريب قد طالتها.

التمنية
ماهي مشاريع نقل املدينة
في املستقبل القريب ؟
لتسهيل الصلة بالرتاموي وتقوية العرض عىل
مستوى بعض املناطق ذات الطلب الكبري عىل
التنقل ،بدأت نقل املدينة يف إعادة هيكلة
شبكتها لتحقيق تكامل عادل بني الحافالت
والرتاموي .يف هذا الصدد ستفعل نقل املدينة
نظاما جديدا للتذاكر اإللكرتونية الذي من شأنه
املساعدة عىل تحقيق اندماج التسعرية لخلق
مبدأ «الشبكة املوحدة» وتنظيم املراسالت
مع الرتاموي .هذا وسيتم تجهيز  800حافلة
بآليات التدقيق كام سيتم نرش آيات خاصة
بإنشاء وإعادة تعبئة البطائق عىل مستوى
الشبكة التجارية .يف هذا اإلطار سيتم عكس
اتجاه صعود ونزول للحافلة.

ومن أجل ضامن األمان عىل منت حافالتها
ستعمد نقل املدينة أيضا إىل تجهيز حظرية
حافالتها بنظام للمراقبة عن طريق الكامريات
وتقوية عدد املراقبني .باملساهمة والدعم
الرضوريني لألمن الوطني من شأن هذه
اإلجراءات الحد من معدل االعتداءات عىل
منت الحافالت حيث سيمكن النظام من تدخل
فوري وضبط محكم ملجريات الخدمة.
للتذكري فإن نقل املدينة تضع رهن إشارة
زبنائها رقام هاتفيا  0522.250.997لتلقي
شكاياتهم .الرقم الذي يشار له يف كل التذاكر
وامللصقات اإلخبارية .حيث ميكن استعامل
الرقم املذكور لتقديم الشكايات أو اإلقرتاحات
أو اإلستفسار عن الخدمة بشكل عام.

كيف سيكون اإلندماج بني
احلافلة والتراموي ؟
تعمل الرشكة عىل إعادة هيكلة شبكة الحافالت
ألخذ مسار الرتاموي بعني اإلعتبار .وقد تم
اعتامد نسخة اولية من الشبكة الجديدة ولكن
ال يجب أن تنحرص هذه الهيكلة يف تسطري
مبسط للخطوط يعوض الخطوط الحالية فقط
لتفادي مسار الرتاموي بل يجب أن تأخذ بعني
اإلعتبار ال «صعود» و «نزول» املستعملني
ومتكينهم من بلوغ مقاصدهم يف أقرص وقت
ممكن وبأقل كلفة ومن تم وجوب املراسالت
بني حافالت وأخرى وحافالت وتراموي.
إال أن املراسالت بني الحافالت والرتاموي تحتاج
إىل اتفاقيات تجارية وتهيئة فضاءات ألقطاب

التبادل التي تعترب ضمن البنيات التحتية التي
يجب عىل السلطة املفوضة تأمينها .وبالنظر
إىل االختالف الجوهري لسعة الرتاموي وتلك
الخاصة بالحافلة ،فإن تواجد عدة حافالت عىل
مستوى فضاءات التبادل يشء بديهي للتمكن
من تلبية طلبات مستعملني الرتاموي وخصوصا
بالنظر لتعدد وجهاتهم واختالفها.
أما بالنسبة القتسام املداخيل بني الحافالت
والرتموي فسيطرح هذا النقاش يف إطار
املحادثات بخصوص التسعرية .كام يجب
أن تأخذ املحادثات املذكورة التوازن املايل
واإلقتصادي للفاعلني بيعن اإلعتبار.
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