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اعرتافا منها بالكفاءة املغربية وإشاد ًة بجهود مسؤويل املكتب من أجل تطوير مجال النقل السكيك وتشييد
وإنجاح ثلة من املشاريع املهيكلة باملغرب ،وشحت الجمهورية الفرنسية السيد محمد السموين املدير العام
املساعد املكلف بالتنسيق والتنمية ب «وسام جوقة الرشف برتبة فارس» عىل يدي السيدة هيلني لوغال ،سفرية
فرنسا باملغرب.
وقد سبق أن قلدت فرنسا أرفع أوسمتها للسيد محمد ربيع الخليع املدير العام للمكتب ،من خالل توشيحه
ب «وسام جوقة الرشف برتبة ضابط» ،كام أنها وشحت السيدة فاطمة لعسريي مديرة قطب الشؤون املالية
واملشرتيات والشؤون القانونية ب «وسام االستحقاق الوطني برتبة فارس» .ومتثل هذه التوشيحات الفخرية
كذلك تتويجا للتعاون النموذجي والروابط الخاصة التي تجمع البلدين.

كبار ضباط الدرك الملكي في زيارة
للمركز الوطني لألمن السككي
استقبل مسؤولو قطب الخدمات ،يوم  24نومنرب ،وفدا من
كبار ضباط الدرك املليك وذلك يف إطار زيارة رسمية «للمركز
الوطني لألمن السكيك» التابع للمكتب.
وقد اطلع الوفد خالل هذه الزيارة عىل مهام إدارة األمن
باملكتب ال سيام عىل مستوى املركز الوطني لألمن السكيك
الذي ميثل قاعدة مندمجة تشمل مختلف أنظمة األمن
املعتمدة عىل مختلف املستويات (املراقبة بالكامريات،
كشف االخرتاقات ومراقبة الولوج وتطبيقات معلوماتية
خاصة باألمن السكيك) .كام تم تقديم حصيلة الثالث سنوات
املاضية فيام يخص عدد الخروقات والتجاوزات املسجلة وكذا
عدد تدخالت الدرك املليك واملديرية العامة لألمن الوطني.
إطالق مشروع نموذجي للبوابات
اإللكترونية لولوج األرصفة
أطلق املكتب مرشوعا منوذجيا الستعامل بوابات إلكرتونية
ملراقبة التذاكر وولوج األرصفة مبحطة الدار البيضاء-امليناء
وذلك لضامن انسيابية أفضل يف مسار الزبناء وتسهيل
حركيتهم اليومية عند الولوج أو الخروج من األرصفة.
هذا ،وقد أصبح بإمكان املسافرين تصديق تذاكرهم عند
الوصول أو املغادرة ،عىل مستوى البوابات اإللكرتونية
املزودة بتكنولوجيا تسمح بقراءة برصية عن بعد لبيانات
جميع أنواع التذاكر.
وسيتم وضع البوابات اإللكرتونية عىل مستوى محطات
القرب يف مرحلة أوىل ،عىل أن يتم تعميمها عىل كافة
املحطات فيام بعد.

شهادة دولية تتوج مجهودات معهد
التكوين السككي
توج معهد التكوين السكيك مؤخرا بنيل شهادة الجودة وفقاً
للمعيار الدويل إيزو  21001الخاص مبؤسسات التدريب.
وقد تم إصدار هذه الشهادة من قبل املنظمة الدولية
«أفنور›› بعد مراجعة شاملة ألنظمة تسيري التدريبات يف
مختلف مهن السكك الحديدية ،كام ميثل هذا التتويج اعرتافاً
مبستوى الجودة الذي حققه املعهد منذ تأسيسه.

المكتب يقترح تخفيضات بمناسبة «البالك
فرايدي»
أطلق املكتب من  19إىل  26نونرب ،مبناسبة «البالك فرايدي» تخفيضات
لفائدة زبنائه همت بطائق االشرتاك وأسعار تفضيلية عىل التذاكر.
فقد متكن املسافرون من االستفادة من تخفيض  30يف املائة عىل
اشرتاك ثالثة أشهر وتخفيض  50يف املائة عىل كل اشرتاك سنوي جديد
أو اشرتاك ستة أشهر.
كام قدم املكتب يوم  26نونرب تخفيضا بنسبة  70يف املائة عىل مثن
التذاكر للمنخرطني يف بطائق «الطالب» و«العمر الذهبي» و«شباب»،
وقد وصل هذا التخفيض إىل حدود  90يف املائة عند رشاء التذاكر عرب
املوقع اإللكرتوين.

 3000تذكرة ب  89درهم بمناسبة
الذكرى الثالثة للبراق
احتفاال برمزية الذكرى الثالثة لدخول القطار فائق الرسعة
«الرباق›› حيز االستغالل وتقريبه أكرث من زبنائه ،أطلق املكتب
عرض «ياال الرباق» الذي مينح  3000تذكرة ب 89درهم فقط عىل
الوجهات الثالث للرباق .وقد حقق «الرباق›› إنجازات جد مرضية
خالل سنوات استغالله بفضل العروض التحفيزية واملنظومات
التعريفية املالمئة للقدرة الرشائية ملختلف الرشائح.

المكتب يحفز زبناءه على اقتناء تذاكر
السفر عبر اإلنترنت
تحفيزا منه لزبنائه عىل اقتناء تذاكر السفر عرب املوقع االلكرتوين أطلق
املكتب تخفيض  5يف املائة عىل كل تذكرة تم رشاؤها عرب اإلنرتنت
وذلك إىل متم نهاية السنة الجارية.
ويعترب الرشاء االلكرتوين للتذاكر وسيلة مثىل تسهل منظومة رشاء
تذكرة السفر وتقريبها أكرث من الزبون لالستجابة بشكل أفضل
لتطلعاته واحتياجاته .كام أن هذه الخدمة تندرج ضمن اإلجراءات
الوقائية التي يحرص املكتب عىل تنفيذها لضامن السالمة الصحية
لزبنائه ومتعاونيه ،حيث أنها ستساهم يف التقليل من التجمعات أمام
الشبابيك وستضمن رحلة أكرث سالسة عرب املحطة.

