إعالن للعمىم
اإلاقاعد اإلاخططت
جخطظ اإلاقاعد باألسبقيت لليساء الحىامل وألاشخاص اإلاسىين وذوي الحسليت اإلاحدودة
واجب الخرلسة،

الرًً قامىا بأداء

اإلامىىعاث
حماًت إلاسخعملي حافالث هقل اإلادًىت وحفاظا على سالمتهم ًمىع ما ًلي :
 الخدخين واسخعماى النحىى والنالم الجازح أو اإلاخل باآلداب العامت
 الدسىى أو بيع البضائع داخل الحافلت
 القيام بخنسير الىىافر ودفع ألابىاب بقىة أو مل ما مً شأهه إلحاق الضسز بالحافلت
 وعمىما مل ما يهدد أمً وسالمت مسخعملي الحافالث والخعدي على حسمت آلاخسًٍ

قىاعد عامت
ًلزم السماب ؤلادالء بخرلسة مسلمت مً القابض ملما ظلب مىه ذلو سىاء مً ظسف القابض أو اإلاساقبين،
ولالسخفادة مً ؤلاعفاء مً زسىم الخرلسةً ،لزم ؤلادالء ب :
 )1بع ــاقت الخىقــل الشخطيت ســازٍت اإلافعــىى ومسلمت مً ظسف ش ــسلت هق ــل اإلادًى ــت باليسبت إلاخقاعديها
ومسخخدميها وأفساد عائالتهم.
 )2بعاقت سازٍت اإلافعىى واإلاسلمت مً ظسف شسلت هقل اإلادًىت باليسبت للسماب اإلاخىفسًٍ على بعاقاث الاشتراك
أو الدفع اإلاسبق.
 )3البعاقت اإلاهىيت باليسبت لسجاى الشسظت.
ججدز ؤلاشازة إلى أن الىقل اإلاجاوي منفىى فقغ لهل مً  :الشسظت الىظىيت ،الدزك اإلالهي ،لما أن هرا الحق
ًبقى زهيىا بخقدًم بعاقت العمل أو إزجداء الزي السسمي.

عقىباث
ًخعسع مل مً لم ًقم بأداء واجب الخرلسة أو اسخعمل بعاقت شخظ آخس ،أو زفض ؤلادالء بالخرلسة إلى جأدًت
جرلسة مخالفت بقدز  35دزهم .لما ٌعسع هفسه للعقىباث الزجسٍت إذا حعدي حالت الخىقل باإلاجان إلى جىح
أخسي ،ماهخحاى ضفت ،جزوٍس بعاقت ،سسقت بعاقت ،عسقلت الىقل ،إجالف معداث الحافلت ،الخ....
ًىظ الفطل  533مً القاهىن الجىائي على ما ًلي :

"مً زلب سيازة أجسة ،وهى ٌعلم أهه ٌسخحيل عليه معلقا أن ًدفع أجس مقعدهٌ ،عاقب
بالحبس مً شهس إلى ثالثت أشهس وغسامت مً مائخين إلى خمسمائت دزهم"
هرا وجخنفل مطلحت الخفخيش واإلاساقبت بالسهس على الخعبيق الطازم إلاقخضياث هره اإلارلسة ،ظبقا إلاقخضياث
 11-609و الفطل  533مً
البىد  28مً عقد الخدبير اإلافىع ،وظبقا للشسوط اإلاىطىص عليها في الفطل
القاهىن الجىائي.
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