
كازا طرامواي تحقق نتائج جيدة في 2015
86 مليون رحلة أنجزت عبر قاطرات طرامواي الدار البيضاء منذ انطالقها.

7,8 ماليين كيلومتر، المسافة التي قطعتها قاطرات الطرامواي في ثالث سنوات.

 الــدار البيضــاء ــــ 16 دجنبــر 2015 ـــــ  قدمــت شــركة الــدار البيضــاء للنقــل حصيلتهــا الســنوية، 
مســجلة تحقيــق نتائــج جــد إيجابيــة بشــكل عــام خــالل ســنة 2015، ممــا يؤكــد النجــاح الالفــت للطرامــواي 
الــذي ســجله وســط الســاكنة البيضاويــة. وقــد تمكنــت الشــركة مــن تجــاوز ســقف أهدافهــا المســطرة، 

ســواء تلــك المتعلقــة باإلقبــال أو األهــداف التجاريــة.

فــي هــذا اإلطــار يقــول يوســق ضريــس، مديــر عــام  الــدار البيضــاء للنقــل »لقــد كانــت 2015 ســنة 
زيــادة نجاعــة أداء الشــركة. وقــد كانــت النتائــج المحققــة هــذا العــام جــد إيجابيــة، ســواء علــى 
مســتوى اإلقبــال أو جــودة الخدمــات، ممــا يؤكــد تجــذر الطرامــواي فــي المحيــط الحضــري لمدينــة 
الــدار البيضــاء، واعتمــاده كوســيلة رئيســية للتنقــل مــن طــرف فئــة عريضــة مــن الســكان، ونجاعة 
المبــادرات التــي تمــت طــوال الســنوات الثــالث األخيــرة التــي تشــكل عمــر الطرامــواي فــي العاصمة 

االقتصاديــة للمغــرب«.

لقــد تــم تحقيــق نتيجــة اســتغالل جــد مريحــة مــن طــرف شــركة كازا تــرام، حيــث ارتفعــت نســبة تزايــد اإلقبــال علــى 
الترامــواي بنســبة %15 فــي ســنة 2015 مقارنــة مــع 2014، وبلــغ عــدد مســتعمليه 32.328.247 مســتعمل إلــى 

غايــة 12 دجنبــر 2015.

الترامــواي ببلــوغ  الماضــي علــى مســتوى اإلقبــال علــى اســتعمال  وســجل رقــم قياســي فــي شــهر مــارس 
رحلــة.  3.189.785

وتأتــي محطــة ســاحة األمــم المتحــدة وســط الــدار البيضــاء علــى رأس قائمــة أكثــر المحطــات التــي تشــهد إقبــاال من 
طــرف المســافرين بمعــدل يومــي يفــوق 11776 رحلــة، نظــرا لتمركــز اإلدارات العموميــة والمقــاوالت، مســجلة زيــادة 

بنســبة %20 مقارنــة مــع ســنة 2014، تليهــا محطــة شــارع الحســن الثانــي ومحطــة الكليــات.

وبــدأت الحمــالت التحسيســية التــي يتــم إنجازهــا، بالتعــاون مــع الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي وجمعيــات األحيــاء، 
تؤتــي ثمارهــا، وهــو مــا يتضــح مــن خــالل تراجــع نســبة الحــوادث إلــى مســتويات الفتة، حيــث انتقلت مــن 0.80 حادث 

لــكل 10000 كيلومتــر فــي 2014 إلــى 0.36 حــادث لــكل 10000 كيلومتــر فــي 2015.

بالنســبة للجانــب التجــاري، فقــد تــم تحقيــق حصيلــة إجماليــة بقيمــة 182 مليــون درهــم، لكــن بالرغــم مــن ذلــك 
فــإن العجــز المســجل علــى مســتوى االســتغالل يبلــغ 80 مليــون درهــم، وهــو العجــز الــذي تتحملــه الحكومــة مــن 
خــالل مصالــح الداخليــة والماليــة، والجماعــة الحضريــة للــدار البيضــاء، إذ مســتوى الدعــم يصــل إلــى %40 عــن كل 

رحلــة منجــزة.

ويواصــل الســيد ضريــس التأكيــد علــى أن »هــذه النتائــج تواصــل تحقيــق تحســن مســتمر، نتيجــة تظافــر جهــود 
فــرق عمــل كازا تــرام منــذ 3 ســنوات، وهــي الجهــود التــي ســتتواصل بــكل تأكيــد، تحــت إشــراف المجلــس الجماعي 
ــــ 2020. وال بــد مــن اإلشــارة إلــى  مــن أجــل إنجــاز باقــي الخطــوط المســطرة فــي مخطــط تنميــة الــدار البيضــاء 2015ـ 

أن احتــرام التزاماتنــا تجــاه ســاكنة الــدار البيضــاء، يشــكل أهــم أولوياتنــا«.
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