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 نـظـام اسـتـغـالل
شـبـكـة طـرامـواي الـدار الـبـيـضاء

المادة 1 - القوانين المعمول بها
يحــدد هــذا النظــام الشــروط التــي بموجبهــا يمكــن للزبائــن اســتعمال خدمــة النقــل العمومــي  لشــبكة طرامــواي 

الــدار البيضــاء، باإلضافــة الــى حقوقهــم وواجباتهــم. 
وهو يكمل النصوص القانونية السارية بما في ذلك :

•  الظهيــر الشــريف رقــم : 110-60-1، 12 ذو القعــدة 1380 )28 أبريــل 1961(، المتعلــق بالمحافظــة علــى الســكة 
ــتغاللها. ــا واس ــا ومراقبته ــة وأمنه الحديدي

ــدار  ــم » ال ــة االس ــركة مجهول ــيس ش ــول تأس ــر 2008( يخ ــوال 1429 )21 أكتوب ــم : 632-08-2، 21 ش ــوم رق •  المرس
ــاء. ــدار البيض ــر، ال ــارع موليي ــي 4 ش ــي ف ــا الرئي ــع مكتبه ــي يق ــل «، والت ــاء للنق البيض

•  قرار الجماعة الحضرية للدار البيضاء 11 دجنبر 2012 الذي يخول االستغالل التجاري لخط الطرامواي.
•  عقــد اســتغالل  شــبكة طرامــواي الــدار البيضــاء رقــم : )CT/2012/82( والــذي يربــط شــركة » الــدار البيضــاء للنقــل « 

وشــركة » RATP Dev Casablanca « وملحقاتهــا كمــا تــم الموافقــة علــى ذلــك مــن طــرف المجلــس الحضــري.
ــون رقــم 52-05  •  المرســوم رقــم : 420-10-2 الصــادر فــي 20 شــوال 1431 )29 شــتنبر 2010( بتطبيــق أحــكام القان
ــواد 101 و 102 و 103  ــوص الم ــه الخص ــى وج ــرق وعل ــى الط ــير عل ــة الس ــد حرك ــير، و قواع ــة الس ــق بمدون المتعل
ــة و  ــكك الحديدي ــاورة أو الس ــرق المج ــى الط ــير عل ــة الس ــق بحرك ــث المتعل ــاب الثال ــن الب ــل 5 م ــن الفص و 104 م
ــث المتعلــق بالقواعــد الخاصــة بســائقي الطرامــواي. الطرامــواي والمــادة 105 ومــا يليــه مــن الفصــل 6، البــاب الثال
رقــم الظهيــر  بموجــب  الصــادر  العموميــة  للخدمــات  المفــوض  بالتســيير  المتعلــق   54-05 رقــم   •  القانــون 

15-06-1، 15 محرم 1427 )14 فبراير 2006(.

المادة 2 - نطاق التطبيق
تطبق أحكام نظام االستغالل هذا على مجموع شبكة طرامواي الدار البيضاء.

يتكــون محيــط الطرامــواي، الــذي يدخــل فــي نطــاق تطبيــق هــذا النظــام مــن جميــع المكونــات الماديــة والالماديــة 
الضروريــة الســتغالله، مثــل منصــة الســكك الحديديــة، المبانــي، األنظمــة، محطــات المســافرين، المعــدات المتحركــة، 

الالفتــات، العالمــات وعمومــا كل المكونــات الضروريــة الســتغالل شــبكة طرامــواي الــدار البيضــاء.

طــرف مــن  االســتغالل  التفاقيــة  وفقــا  وتســتغل  للنقــل«  البيضــاء  الــدار   « لشــركة  ملــك  هــي   المقطــورات 
» RATP Dev Casablanca « المشار إليها في ما يلي باسم الشركة المستغلة.

ــا  ــا طبق ــب عليه ــر ويعاق ــي محض ــجل ف ــأنها أن تس ــن ش ــات م ــام مخالف ــذا النظ ــد ه ــرام قواع ــدم احت ــكل ع يش
لمختلــف النصــوص القانونيــة التنظيميــة المطبقــة، دون المســاس بالتعويضــات المدنيــة وإشــهار األحــكام التــي 

يمكــن أن تصــدر عــن المحاكــم.

المادة 3 - قواعد الولوج والسير
تذاكر النقل والتأشير :

•  علــى جميــع المســافرين حمــل تذاكــر النقــل الخاصــة بهــم والتــي يجب أن تكــون صالحة ومؤشــرة علــى االتجــاه المقصود.
•  كيفما كانت تذكرة النقل، التأشير ضروري للولوج والخروج من المحطات.

•  الولــوج إلــى أرصفــة المحطــات ومقطــورات الطرامــواي مجانــي بالنســبة لألطفــال دون ســن الرابعــة، شــرط أن يكــون 
برفقتهــم أشــخاص بالغــون.

•  على المسافر تقديم تذكرة نقل صالحة ومؤشرة وغير مزورة كلما طلب منه عامل الشركة المستغلة ذلك.

مواعيد الخدمة :
الخدمة متوفرة في كل أيام السنة من الساعة 5:30 إلى الساعة 22:30. يعرض جدول المواعيد في المحطات. 

يمكــن العمــل بجــدول مواعيــد خاصــة، مثــال، خــالل شــهر رمضــان، الــذي يتــم اإلعــالن عنــه فــي المحطــات ومكاتــب 
ــي وعلــى صفحــة الفيســبوك. ــع اإللكترون البيــع ،علــى الموق

المراسالت :
يمكن تغيير وجهة التنقل في محطات: عبد المومن، إبن تاشفين وعلي يعتة.

ال يسمح بتغيير الوجهة بتذكرة نقل واحدة  إال في المحطات المذكورة وفي الحالتين التاليتين:
.T2 الراغبين في التوجه إلى الخط T1 المسافرون القادمون من الخط  •
.T1 الراغبين في التوجه إلى الخط T2 المسافرون القادمون من الخط  •

مدة صالحية تذكرة النقل بين مراسلتين هي 15 دقيقة.
مدة صالحية تذكرة النقل بعد التأشير األول هي ساعتان.

المادة 4 - قواعد االستخدام والنظافة
ــق ضغــط المســافر  ــواب إمــا بطريقــة أوتوماتيكيــة بتحكــم الســائق او عــن طري خــالل الصعــود والنــزول، تفتــح األب

ــة الطرامــواي. ــاب عرب ــزر الموجــود داخــل وخــارج ب علــى ال

يتم الولوج الى الطرامواي عبر جميع األبواب المتواجدة بجهة الرصيف.

عنــد توقــف الطرامــواي، علــى الــركاب الراغبيــن فــي الصعــود إعطــاء األولويــة للمقدميــن علــى النــزول باالنحيــاز إلــى 
جانــب األبــواب.

يسمح باستهالك األغذية شريطة عدم توسيخ المحطات والقاطرات أو إزعاج الركاب.

يمنع :
°1     الصعــود او النــزول بطريقــة أخــرى غيــر المخــارج المرخصــة والمعــدة لهــذا الغــرض، كمــا يتــم إغــالق األبــواب عنــد 

لحظــة اعــالن اإلشــارة الصوتية.
°2     الصعــود او النــزول فــي غيــر المحطــات وفــي حالــة عــدم التوقــف الكلــي للعربــة إال بطلــب مــن عامــل الشــركة 

المســتغلة أو قــوات حفــظ االمــن والنظــام.
°3     الصعــود او النــزول فــي خــرق إلشــارة المنــع الصــادرة عــن عامــل الشــركة المســتغلة إمــا شــفويا او عبــر الالفتــات 

ــة لذلك. المخصص
°4     الولوج إلى مقصورة سائق القاطرات

°5     التحدث مع السائق بوسيلة غير جهاز االتصاالت الطارئة.
°6     إعاقة الحركة وإغالق األبواب، االستلقاء على المقاعد والجلوس على األرض في القاطرات والمحطات.

°7     التدخين وشرب الكحول في القاطرات.
°8     التنقــل علــى ســكك الطرامــواي، أو عبورهــا مــا لــم يــأذن بذلــك عمــال المشــغل أو التواجــد فــي منطقــة غيــر 

مصــرح بهــا وبشــكل عــام القيــام بســلوك مــن شــانه أن يســبب اضطرابــا فــي تشــغيل شــبكة الطرامــواي.
°9     تخطي أو العبور بين وحدتين تشكالن قاطرة الطرامواي.

°10   التموضع بشكل غير صحيح في العربات و إعاقة صعود و تنقل المسافرين اآلخرين و ذلك بإغالق المعابر و الممرات.
°11   الوقوف بكل او جزء من منصة الطرامواي أو في مواقع المحطات.

°12   التنقــل بعجــالت التزلــج، الدراجــات الصغيــرة، األلــواح أو المزلــج ذو البكــرات أو أي معــدات مماثلــة علــى الســكك 
او داخــل الطرامــواي.

°13   ال يسمح لألطفال دون سن العاشرة الولوج الى القطار اال بمرافقة واشراف أشخاص بالغين.
°14   البصــق، النطــق بعبــارات غيــر الئقــة أو اســتعمال ســلوك أو أعمــال تتعــارض مــع األخــالق الحميــدة، توســيخ أو 

اتــالف المعــدات فــي المحطــات وفــي القاطــرات.
°15   التخلي عن أو رمي أوراق، بقايا أو قمامة من أي نوع، أو إزالة و إتالف الملصقات من أي نوع.

°16   وضع أو نقش أي شكل من الكتابات، مكتوبة كانت ام مطبوعة.
°17   توزيع المنشورات، التماس توقيع العرائض، التعاطي ألعمال الدعاية و إقامة تجمعات.

°18   التعاطي للتجارة أو التسول.
°19   اســتخدام جهــاز يصــدر صــوت أو جهــاز ضــاج أو تقديــم عــروض مــن أي نــوع داخــل القاطــرات و المحطــات، دون 

إذن خــاص مســبق مــن المشــغل، بمــا فــي ذلــك شــروط الزمــان والمــكان التــي يحددهــا.
°20   الصعــود الــى قاطــرة فــي خــرق اللتــزام قدمتــه الشــركة المســتغلة، إمــا شــفويا او عبــر الالفتــات المخصصــة لذلــك.
°21   رفــض النــزول مــن قاطــرة فــي خــرق اللتــزام قدمتــه الشــركة المســتغلة، إمــا شــفويا او عبــر الالفتــات المخصصــة لذلك.

ــدم  ــة ع ــي حال ــغل. ف ــي المش ــر موظف ــزام بأوام ــوال اإللت ــع األح ــي جمي ــافرين ف ــى المس ــن عل ــال ، يتعي ــي أي ح ف
ــا أي مســؤولية عــن حــوادث أو أضــرار قــد تنتــج. االمتثــال ألحــكام هــذه المــادة ، ترفــض الشــركة المســتغلة مقدًم

المادة 5 - قواعد السالمة
يمنع تحت طائلة التعرض لإلجراءات القانونية :

°1     إعاقة مرور قاطرة الطرامواي عن طريق الوقوف على منصة الطرامواي.
°2     رفض النزول من قاطرة في حالة وقوع حادث وبناء على طلب من عاملي الشركة المستغلة.

°3     الصعود الى سطح القاطرات أو تعليق أو التمسك بأي عنصر خارجي من القاطرات.
°4     الوقوف بكل او جزء من منصة الطرامواي أو في مواقع المحطات.

°5     الولوج أو تعليق اي شيء على خط اتصال هوائي، بما في ذلك التسلق باالعمدة.

ألســباب أمنيــة، يحظــر علــى المشــاة الولــوج إلــى منصــة الطرامــواي خــارج المعابــر المخصصــة لهــذا الغــرض. األمــر 
نفســه بالنســبة للولــوج القاطــرات والمحطــات بعجــالت التزلــج او المزلــج ذو البكــرات.

في المحطات والقاطرات، يجب تجنب اعاقة نزول أو صعود المســافرين بواســطة أي شــيء من امتعة او طرد او غيرها.

ــة،  ــاك باألمتع ــان واالمس ــض، القضب ــك بالمقاب ــو التمس ــح، المرج ــد الكب ــرة عن ــل القاط ــادث داخ ــوع ح ــب وق لتجن
ــه. ــم نقل ــر يت ــيء أخ ــرود أو أي ش الط

ــتخدمة  ــدات المس ــل المع ــن وان تعم ــوا مربوطي ــرطين : ان يكون ــال اال بش ــات األطف ــي عرب ــال ف ــل األطف ــوز نق ال يج
ــة. ــل العجل ــل لقف ــام مفع بنظ

تعليمات يجب اتباعها في حال وقوع حوادث و / أو طوارئ 
عنــد معاينــة الحــوادث أو الطــوارئ، يجــب علــى المســافرين تفعيــل أجهــزة االتصــال الطــارئ الموضوعــة رهــن إشــارة 
العمــوم فــي المحطــات والقاطــرات. فــي جميــع الحــاالت، يجــب علــى المســافرين االمتثــال للتعليمــات أو التوجيهــات 
الموجهــة لهــم مــن قبــل العامليــن المعتمديــن مــن طــرف الشــركة المشــغلة أو عــن طريــق إعالنــات صوتية أو اشــارات.

استخدام مقابض فتح أبواب القاطرات :
ــن  ــوارئ. وال يمك ــاالت الط ــي ح ــركاب ف ــة لل ــح موضوع ــض فت ــى مقاب ــرات عل ــة للقاط ــواب الجانبي ــع األب ــر جمي تتوف

ــف. ــة توق ــي حال ــرة ف ــون القاط ــا تك ــواب اال عندم ــح األب ــا لفت تفعيله

االستعمال التعسفي
ــاذ  ــى اتخ ــؤدي إل ــانه أن ي ــن ش ــة م ــاالت الطارئ ــاز االتص ــرات وجه ــواب القاط ــح أب ــض فت ــفي لمقاب ــتعمال تعس أي اس
إجــراءات قانونيــة ضــد مرتكبــه. وتحتفــظ الشــركة المســتغلة بالحــق فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للحصــول علــى 

تعويــض عــن كافــة االضــرار الناجمــة عــن هــذا االســتعمال.

المادة 6 - قواعد استخدام وصيانة المعدات
يمنع كليا :

•  اتالف أو منع التشغيل السليم ألبواب القاطرات ولمقابض فتحها.
•  اتالف أو منع التشغيل السليم لالتصاالت الطارئة ومكبرات الصوت في القاطرات والمحطات.

•  حجب مجال كاميرات المراقبة.
•  الولوج إلى المعدات التقنية التي ليست مخصصة للمسافرين.

•  استعمال أي جهاز السلكي لالستخدام غير المحلى أو غير مطابق لمعايير االنبعاثات.
•  اتالف أو إزالة أي إشارة للسالمة في المحطات والقاطرات ومعدات الخط.

•  عرقلة أو منع حركة القاطرات بأي شكل من األشكال بما في ذلك الوقوف الكلي أو الجزئي على منصة الطرامواي.
•  البقــاء علــى متــن الطرامــواي بعــد الوقــوف التجــاري األخيــر، نهايــات الخطــوط أو المحطــات النهائيــة المعــدة مؤقتــا 

مــن قبــل الشــركة المســتغلة.
•  رمي أو إيداع أي شيء على خطوط النقل أو خطوط توزيع الطاقة.

ــوع و التــي تســتخدم للتشــغيل و تقــع فــي محيــط الشــبكة أو  ــة و األجهــزة و المعــدات مــن أي ن •  منشــآت الطاق
علــى خــط الطرامــواي.

•  تعديــل أو نقــل أو عرقلــة االشــتغال الســليم أو اتــالف الســكك والمعــدات المرتبطــة بهــا، اإلشــارات الثابتــة أو 
المؤقتــة، المبانــي والمنشــآت، معــدات المحطــة، منشــآت الطاقــة واألجهــزة والمــواد مــن أي نــوع التابعــة للطرامــواي.

المادة 7 - األولوية والمقاعد المحجوزة
المقاعد محجوزة باألولوية لألشخاص التاليين :

• معاقي الحرب 
• العمي

• المقعدون جراء حادثة عمل
• األشخاص الذين يصعبعليهم الوقوف

• النساء الحوامل
• األشخاص المرافقين لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات

• األشخاص البالغين من العمر 75 سنة ومافوق

عندما تكون هذه المقاعد شاغرة، يمكن إستعمالها من طرف الركاب اآلخرين بشرط إخالءها حاال لمستحقيها

المادة 8 -  االسعار، أداء تذاكر النقل، مراقبة المخالفات 
واإلجراءات المتعلقة بالتعديل

في حالة تأّخر أكثر من 15 دقيقة، قد يتم إصدار تصريح للتأّخر عند الطلب من قبل وكاالتنا التجارية. 
يتم تحديد التسعيرة وشروط استعمال التذاكر من طرف شركة » الدار البيضاء للنقل «.

تباع تذاكر النقل لدى :
•  » موزعي تذاكر النقل « الموجودين في محطات الطرامواي،

•  وكاالت البيع التابعة للشركة المستغلة،
•  الموزعين المعتمدين من طرف الشركة المستغلة.

يتم عرض قائمة االسعار :
•  وكاالت البيع التابعة للشركة المستغلة،

•  في المحطات،
•  عند الموزعين المعتمدين من طرف الشركة المستغلة،

.www.casatramway.ma على الموقع  •

فــي حالــة عطــب إحــدى المعــدات األوتوماتيكيــة، ال يســمح بــأي شــكل مــن األشــكال للمســافرين الصعــود للطرامــواي 
بــدون تذكــرة نقــل.

علــى جميــع المســافرين، بمــا فــي ذلــك المســتفيدون مــن التخفيــض أو المجانيــة، التوفــر علــى تذكــرة ســفر صالحــة 
ومؤشــرة للولــوج إلــى الطرامــواي، باســتثناء األطفــال دون ســن الرابعــة. مهمــا كانــت التذكــرة المســتخدمة، يبقــى 

التأشــير اجباريــا للولــوج إلــى القاطــرات حتــى فــي المراســالت.

يعنى بتذاكر النقل :
•  التذاكر.

•  البطاقات.

يمنع :
•  استخدام تذكرة نقل غير مطابقة للشروط المحددة في قائمة األسعار.

•  استخدام تذكرة تحمل اسم شخص آخر.
•  تقديم أو إعادة بيع تذكرة غير مؤشرة عمدا إلى شخص آخر الستخدام ثاني.

•  عرقلة االشتغال السليم لموزعي تذاكر السفر.

إعادة بيع التذاكر من طرف األشخاص الماديين او المعنويين غير المعتمدين من طرف المشغل.

علــى المســافر ان يكــون قــادرا فــي أي وقــت علــى تقديــم مبــرر للتذكــرة صــدرت بســعر مخفــض أو فــي شــروط خاصــة 
)ســعر األســرة، ســعر الطالــب ...( بنــاء علــى طلــب مــن »عاملــي « الشــركة المســتغلة. إذا لــم يكــن قــادرا علــى تقديــم 

مبــرر فــي الحيــن، يعتبــر المســافر فــي مخالفــة ويتعــرض للعقوبــات المنصــوص عليهــا لهــذا الغــرض.

المادة 9 - نقل الحيوانات
يمنع كليا نقل الحيوانات بالطرامواي.

يســمح بولــوج الطرامــواي للــكالب المرافقيــن لألشــخاص المكفوفيــن فقــط. ويجــب أن تكــون مكممــة ومقيــدة. ويبقــى 
أصحــاب الحيوانــات المنقولــة مســؤولين عــن األضــرار التــي قــد تســببها هــذه الحيوانــات وتعرضهــم للمتابعــة مــن 

طــرف الشــركة المســتغلة و / أو االغيــار مــن الضحايــا.

يتم قبول الكالب المساهمة في أمن المرافق، مع مراعاة :
• أن وجودها كان مطلوًبا رسمًيا من قبل الشركة المستغلة.

• تمكين سائدهم وتفويضه شخصيًا للتنقل في المكان.
• يتم تقييد الكالب وتكميمها أثناء سفرها إلى المنشأة.

المادة 10 - نقل األغراض 
يجــب أال تشــكل المعــدات التــي يحملهــا المســافرون عقبــة أو عائقــا عنــد إخــالء القاطــرة. ويســمح حصريــا بحقائــب 

اليــد ويمكــن نقــل الطــرود الصغيــرة التــي تحمــل مــن طــرف شــخص واحــد.

ــن  ــزة، يمك ــن مجه ــم تك ــت. وإذا ل ــال العجل ــام اقف ــزة بنظ ــون مجه ــريطة ان تك ــال ش ــات األطف ــل عرب ــمح بنق يس
ــل. ــاء النق ــة أثن ــون مطوي ــى أن تك ــا عل ــماح به الس

تمنع كليا الدراجات النارية أو اآلالت األخرى المزودة بمحركات باإلضافة الى العربات.

المادة 11 - المواد الخطرة
يمنــع منعــا كليــا ادخــال، قــارورات الغــاز أو ايــة مــواد خطــرة )متفجــرة، قابلــة لالشــتعال، أكلــة وســامة ومشــعة، الــخ ...( 
أو تلــك الممنوعــة حيازتهــا عمومــا بالقوانيــن الســارية والتــي مــن شــانها إحــراج أو إزعــاج او تشــكيل خطــر علــى 

العامــة، الــى المحطــات والقاطــرات.

تمنــع األســلحة البيضــاء واألســلحة الناريــة. ويمكــن لقــوى االمــن وحدهــا، بعــد إذن مــن الســلطات المختصــة، حمــل 
ســالح ظاهــر ام ال.

المادة 12 - فقدان أغراض وايجادها
تبقى الشركة المستغلة غير مسؤولة كليا عن االغراض المفقودة أو المسروقة.

تحتفــظ الشــركة المســتغلة بالحــق فــي تدميــر أو االمــر بتدميــر أي غــرض متخلــى عنــه قــد يبــدو أنــه مشــتبه فيــه او 
قــد يعــرض ســالمة الــركاب للخطــر. ويعتبــر مشــتبها بــه أي غــرض متخلــى عنــه فــي المحطــات والقاطــرات وال يمكــن 

تحديــد صاحبــه.

ال يمكن اعتبار الشركة المستغلة مسؤولة عن التدمير الكامل أو الجزئي لهذه االغراض.
كل غــرض عثــر عليــه ولــم يتــم تدميــره، يأخــذ إلــى أقــرب وكالــة تجاريــة ثــم ينقــل إلــى مركــز التشــغيل والصيانــة 
بســيدي مومــن وذلــك إذا لــم تتــم المطالبــة بــه فــي غضــون أســبوعين حيــث يمكــن اســتردادها مــن قبــل مالكــه.

المادة 13 - معلومات في إطار حقوق وحريات المسافرين
تبلــغ الشــركة المســتغلة المســافرين بأن القاطرات مــزودة بكاميرات المراقبة، يتم تســجيل صورهــا وتخزينها مؤقًتا.

ــه يتــم تســجيل جميــع المكالمــات الصــادرة مــن مكالمــات الطــوارئ فــي  ــغ الشــركة المســتغلة المســافرين بأن تبل
ــات. ــرات والمحط القاط

المادة 14 - معاينة المخالفات والتقرير
يجــب علــى المســافرين تقديــم تذاكــر ســفرهم مــن تلقــاء أنفســهم عنــد أي مراقبــة مــن طــرف عاملــي الشــركة 

ــتغلة. المس

على المسافرين :
• الحفاظ على تذاكر سفرهم حتى الخروج النهائي من الشبكة عبر بوابات الخروج.

•  تقديمهــا فــي حالــة جيــدة كلمــا طلــب منهــم ذلــك مــن قبــل عاملــي الشــركة المســتغلة، امــا فــي الطرامــواي أو 
عنــد النــزول. ويمكــن للعامــل ان يضيــف اليهــا أيــة عالمــة أو حجزهــا فــي حالــة وجــود مخالفــات.

يحــق لــكل عامــل بالشــركة المســتغلة وفــي أي وقــت معاينــة مخالفــات هــذا القانــون وإذا لــزم األمــر ذلــك، منــع ولــوج 
القائــم بالمخالفــة مــن الولــوج إلــى مرافــق الطرامــواي.

ــتغلة.  ــركة المس ــي الش ــن عامل ــب م ــم بطل ــم تذاكره ــافرون تقدي ــى المس ــب عل ــش، يج ــة الغ ــار مكافح ــي إط ف
ويمكــن تحريــر تقريــر بخصــوص مرتكبــي المخالفــات مــن طــرف عامــل الشــركة المســتغلة.

يمنع :
°1     التموضــع بشــكل غيــر صحيــح فــي العربــات و إعاقــة صعــود و تنقــل المســافرين اآلخريــن و ذلــك بإغــالق المعابــر 

الممرات. و 
°2     ازعاج السير، إعاقة إغالق األبواب أو أجهزة السالمة، فتح األبواب أثناء السير.

°3     عرقلة السير في الممرات والساللم، إعاقة تشغيل أجهزة التأشير أو تسهيل السير.
°4     الجلوس في موقف قيادة قاطرة.

°5     الولوج إلى مقصورة سائق القاطرات.
°6     رمي أو إيداع أي شيء على خطوط النقل أو خطوط توزيع الطاقة.

ــة  ــارات الثابت ــا، اإلش ــة به ــدات المرتبط ــكك والمع ــليم أو ات اف الس ــتغال الس ــة االش ــل أو عرقل ــل أو نق °7     تعدي
ــة  ــوع التابع ــن أي ن ــواد م ــزة والم ــة واألجه ــآت الطاق ــة، منش ــدات المحط ــآت، مع ــي والمنش ــة، المبان أو المؤقت

ــواي. للطرام

يمكــن للمســتعمل اداء تعويــض معامالتــي، إمــا مباشــرة للعامــل المحلــف مقابــل تســليم إيصــال، أو فــي اآلجــال 
ــة. ــوكاالت التجاري ــدى ال القانونيــة المحــددة ل

تحتفــظ الشــركة المســتغلة أيضــا بالحــق فــي اتخــاذ اإلجــراأت القانونيــة للحصــول علــى تعويــض عــن األضــرار التــي 
ــكات أو  ــى الممتل ــداأت عل ــة أو االعت ــة التجاري ــل الحرك ــا، وتعط ــور معداته ــة تده ــي حال ــيما ف ــا، ال س ــت له تعرض

ــن.  العاملي

االداء المباشرالمخالفاتالرمز

درهممخالفة تعريفية من الفئة االولى

 تجاوز الصالحية )يتعين القيام بالتسجيل االخير خالل الساعة 1
50التي تلي التسجيل األول(

70عدم التوفر على التذكرة2

50غياب التأشير في االتجاه المقصود3

50بطاقة مسروقة او ضائعة4

50اشتراك منتهي الصالحية5

50استخدام بطاقة مخصصة للغير6

50تذكرة معيبة7

50االستفادة من التخفيض دون مبرر8

مخالفة اخرى من الفئة االولى
50سوء استعمال اآلالت الصوتية9

50البصق في العربات10

مخالفة اخرى من الفئة الثانية
150سوء استعمال جهاز االنذار11

150عرقلة اغالق االبواب/ تخفيف الضغط12

150تذكرة مزورة )الحك. اللصق. الزيادة(13

الجنح
جنحةعدم االمتثال للتعليمات14

جنحةقدف وتهديد وعنف ضد المشرفين التابعين للشركة المستغلة15

جنحةانتحال صفة او تزوير هوية16

جنحةاتالف و تخريب االجهزة و المعدات17

زيادة
 يخضع مبلغ الغرامة الى زيادة قدرها 20 درهم 

-اذا تم االداء بالوكالة خالل 48 ساعة.

 يخضع مبلغ الغرامة الى زيادة قدرها 50 درهم 
-في حالة االداء بين 48 ساعة و 10 ايام.

 يخضع مبلغ الغرامة الى زيادة قدرها 150 درهم
-في حالة االداء بين 10 ايام و شهر.

 •  اذا لم يتم االداء بعد انصرام شهر، يتم تحويل المحضر 
الى الجهة المختصة من اجل تحصيل الغرامة الجزافية و الزيادة.

•  يحول الملف الى المحاكم المختصة.

RATP DEV المادة 15 - موظفو
يبقــى موظفــو الشــركة المســتغلة رهــن إشــارة المســافرين للحصــول علــى معلومــات. فــي حالــة طــارئ، تبقــى لهــم 

القــدرة علــى اتخــاذ الترتيبــات الالزمــة فــي حالــة خطــر معيــن. وعلــى المســافرين االمتثــال للتعليمــات واألوامــر.
ــتغلة  ــركة المس ــح الش ــل لصال ــي تعم ــة الت ــركات الخارجي ــتغلة و / أو الش ــركة المس ــي للش ــاز الفن ــكان الجه وبإم

ــم. ــالل تدخالته ــن خ ــوا الموظفي ــوا أو يعرقل ــافرين اال يزعج ــى المس ــي عل ــافرين. ينبغ ــور المس ــي حض ــل ف التدخ

لباس موظفي المشغل :
يمكــن التعــرف علــى الموظفيــن المعتمديــن مــن طــرف الشــركة المســتغلة بفضــل اللبــاس أو حمــل شــارة ظاهــرة. 

فــي حالــة التفاعــل مــع الزبنــاء، عليهــم إثبــات هويتهــم مــن خــالل تقديــم وثيقــة تبــرر ذلــك.

المادة 16 - آراء، مالحظات ومطالبات
مطالبات : 

علــى كل شــخص، يبــدي نيتــه فــي الحصــول علــى تعويــض بمناســبة رحلــة علــى شــبكة الطرامــواي بغــض النظــر 
ــة  ــرة المتعلق ــرة المؤش ــم التذك ــق تقدي ــن طري ــا ع ــافر، إم ــه مس ــى كون ــة عل ــم الحج ــاة، تقدي ــروف المدع ــن الظ ع
ــه كان علــى  ــأي وســيلة أخــرى مــن شــانها إنشــاء ليــس فقــط واقــع الرحلــة التــي يدعــي ان بالرحلــة المزعومــة، او ب

ــا. ــا وأداء تمنه متنه

سجل للشكاوى واالقتراحات متوفر للجميع في الوكاالت التجارية.

آراء، مالحظات ومطالبات : 
يمكن ارسال آراء وتعليقات المسافرين إلى الشركة المستغلة :

 •  عــن طريــق رســالة موجهــة الــى قســم العالقــة مــع الزبنــاء لشــركة » RATP Dev Casablanca « إلــى العنــوان التالــي :
وكالة الدار البيضاء المسافرين، رقم 3 ساحة بيير سيمارد » ساحة سيدي محمد« الدار البيضاء.

•  عن طريق االستمارة في واحدة من الوكاالت التجارية الخمسة.
•  عن طريق الهاتف : 83 83 99 22 05

www.casatramway.ma عن طريق البريد اإللكتروني الموجود على موقع  •
Facebook /casatram على صفحة الفيسبوك •

لمتابعة تطور حركة السير في حالة اضطرابات، زوروا صفحتنا على الفيسبوك.


