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سينطلق الخط الثاني للطرامواي عند متم سنة 2018، وسيمتد على مسافة 
22,5 كلم عبر محور يربط بين عين الذئاب، الحي الحسني، بوسيجور، أنوال، الفداء، 

مرس السلطان، الحي المحمدي، عين السبع ثم سيدي البرنوصي. 
كما سيتوفر على نقطتان لالتصال بالخط ا�ول على مستوى محطتي «عبد 

المومن» و»ابن تاشفين»، عالوة على تضمنه لمجموع 33 محطة للركاب فور 
الشروع في تشغيله. 

من بين أشغال التهيئة الحضرية المعزم إنجازها، هناك إعادة تهيئة ساحتي 
السراغنة والعمالة بعين السبع. 

تم الشروع في إنجاز ا�شغال ابتداء 
من شهر ماي 2015 وقد همت إنجاز 
ا�شغال التحضيرية لتحويل الشبكات 
التحت أرضية للماء، الكهرباء، التطهير، 

االتصاالت وغرس ا�شجار. 

وقد دخل المشروع في مرحلة بناء 
البنية التحتية ووضع السكة الحديدية 

ومعدات النظام وأشغال بناء مركز 
الصيانة.

وابتداء من شهر أكتوبر 2016، سيتم 
الشروع في إنجاز أشغال التهيئة 
الحضرية للطرق، ا�رصفة، ا�ثاث 
الحضري الجديد، ا¶نارة حضرية 

جديدة، إلخ...) 
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مــشـــروع إنــجـــاز

لـطـرامـواي
الدار البيضاء الخط 

سيداتي، سادتي،   

لقد أشرف صاحب الجاللة الملك 

محمد السادس، حفظه ا¾، على 

إعطاء االنطالقة الرسمية ¶نجاز 

مشروع الخط الثاني لطرامواي 

الدرا البيضاء، لتكملة الشبكة المنجزة 

سابقا. 

لـطـرامـواي
الدار البيضاء 2

مشروع طموح ومهيكل.

بـرنـامـج ورش ا
شـغــال 
الجـاريـة حـاليــا 

مـن أجــل مـديـنــة أحـســن

صـاحب الـمـشــروع C

السيد
فوزي



نعتذر لكم مسبقا عن ا¶زعاج ونؤكد لكم بأن شركة " الدار البيضاء للنقل ش.م." قد وضعت رهن إشارتكم 
العديد من القنوات ا¶خبارية والتواصلية لتمكينكم من تتبع سير أشغال هذا الورش، والتي من بينها : 

وضع عالمات للتشوير بعين المكان، 
إصدار نشرة إخبارية ستجدونها بصندوق رسائلكم أو على بريدكم ا¶لكتروني عند تسجيلكم في الموقع 

.www.casatransport.ma ا¶لكتروني

أنشئت شركة  الدار البيضاء للنقل ش.م. بموقع مهيأ في سنة 2009 
¶نجاز مشروع الخط ا�ول لطرامواي الدار البيضاء. وقد تم التشغيل 

الفعلي لهذا الخط بتاريخ 12/12/2012، بحيث يندرج في إطار تفعيل 
توصيات مخطط التنقل الحضري للدار البيضاء. وعلى إثر النجاح الذي 

لقيه مشروع الخط 1، اتخذت السلطات العمومية قرارا بتسريع تطبيق 
التوصيات الواردة بنفس المخطط واستكمالها. ومن هذا المنطلق، 

أضحت شركة الدار البيضاء للنقل أداة سلطات المدينة المختصة في 
إنجاز هذا الهدف الرئيسي المتمثل في تنمية التنقالت الحضرية بأكبر 

مدينة بالمغرب. 
في هذا ا¶طار، واعتبارا �همية التنقل والحركية كجزء مهم من 

المخطط الجديد لتنمية الدار البيضاء الكبرى المعلن عنه في شهر 
شتنبر 2014، فقد تم إبرام اتفاقية تمويل بمبلغ 16 مليار درهم، 

ستخصص ¶نجاز مشروع تكملة شبكة النقل الجماعي ذو المسار 
الخاص في أفق 2015-2020. 

تشتمل هذه االتفاقية على ثالث جوانب رئيسية، وهي: 
• تشييد خطوط بمسافة 80 كلم للنقل الجماعي ذو مسار خاص 

للطرامواي على السكة الحديدية أو على العجالت. 
• إنجاز 15 مرآبا خاص بالطرامواي ليتيح للمستعملين ركن سياراتهم 

واستعمال الطرامواي بهدف التخفيف من حدة ازدحام حركة 
السير داخل المدينة. 

• تأهيل نظام النقل، سواء من خالل إعادة تنظيم وهيكلة حركة 
السير أو تأهيل أنظمة النقل الجماعي. 

ولÑشارة أيضا، فإن شركة  الدار البيضاء للنقل ش.م. هي صاحبة 
المشروع بالتفويض المكلفة بإنجاز مشاريع هامة لتهيئة البنيات 

التحتية الطرقية بغية إضفاء نوع من المرونة على حركة السير 
وتبسيط الولوج للمدينة عبر المدخل الجنوبي، وعلى الخصوص 

القطب المالي Óنفا. فضال عن بناء منافذ جديدة بشارعي 
الزرقطوني وغاندي. 

شكرا لكم على تفهمكم 
 شركة الدار البيضاء للنقل ش.م. 

أي تـأثيـر للطـرامـواي 
عـلـى حيـاتـكم اليـوميـة؟ 

كما هو معروف، فإن ورش إنجاز الخط 
الثاني لطرامواي الدار البيضاء يتم في 
مجال عمومي. و لهذا، فهو قد يخلق 

بعض ا¶زعاج للساكنة المجاورة له 
ولمستعملي الطريق. 

انطالقا من ذلك، وسعيا منها لضمان 
السير الجيد لÔشغال، عمدت شركة «الدار 
البيضاء للنقل» على إعداد تنظيم خاص و 

صارم للورش يروم  :

نبذة عن شركة  الدار البيضاء للنقل 

اقتصاد

الراحة

سالمة 

تنمية حضرية

ربح الوقت 

بيئة
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• العمل قدر ا�مكان على تقليص إزعاج مستعملي 
الفضاءات العمومية طيلة فترة إنجاز ا�شغال.

• ضمان ا�بقاء على الطرقات مفتوحة، وإتاحة الولوج 
للمنازل والمحالت التجارية المجاورة ل�شغال. 

• توفير ممرات للراجلين تمكن اجتياز مناطق الورش 
بأمان. 

• إخبار المستعملين عن كل مرحلة من الورش. 
• خلق تعاون مثمر مع مختلف المتدخلين في أحسن 

الظروف. 
• ترشيد تكاليف وآجال ا�شغال بغية تسليم 

المشاريع في ا°جال المسطرة والمعلن عنها سلفا.


