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اعقـلهـا وتوكـل 

علـى اهلل

عند وقوع حادث فاإن ال�سيارة تتوقف فجاأة بينما يندفع الراكب بنف�س 
�سرعة ال�سيارة ايل االمام. فاإذا كانت ال�سيارة منطلقة ب�سرعة 100 كم/
�ساعة قبل وقوع احلادث, لذا فاإن الراكب غري امل�ستخدم حلزام االأمان 
�سوف يندفع بقوة ترتاوح 1000-1500 كجم اإلى االأمام, مما يت�سبب يف 
قتل اأو ايذاء نف�سه والركاب االآخرين يف ال�سيارة من جراء ارتطامه بهم 

اأو حتطيم زجاج ال�سيارة اأو اندفاعه خارج ال�سيارة.

التزامك بحزام االأمان يقلل 
فر�س تعر�سك الإ�سابات 

خطرية ووفيات حمزنة.

اأنه يف اململكة ميوت �سخ�س كل �ساعة ب�سبب حوادث ال�سيارات؟
ان عدم ربط حزام االمان من اال�سباب الرئي�سة للوفاة يف حال وقوع حادث؟

اأن حزام   االأمان يقلل من ن�سبة الوفيات واالإ�سابات يف احلوادث مبا يعادل 50% لركاب املقعد 
االأمامي و60% لركاب املقعد اخللفي.

ربط حزام االأمان
يقلل من خطر الوفيات 

واالإ�سابات بن�سبة :

لـركـــاب
املقاعد االأمامية

%50

اإن ربط حزام االأمان خالل القيادة اأو كنتم مكان الراكب االأمامي يفر�سه القانون يف ال�سعودية, 
واأي �سخ�س ال ي�ستعمل حزام االأمان �سيغّرم, وكذلك على كل طفل جتاوز العا�سرة من العمر 
اأن يربط حزام االأمان, بينما يجب تثبيت االأطفال الذين مل يبلغوا العا�سرة بعد قيود ال�سالمة 
اأطفالهم غري املثبتني بالقيود ال�سحيحة  البالغون يف ال�سيارة مع  املنا�سبة. ويف حال وجد 

ف�سوف يواجهون غرامات مالية وما هو اأ�سواأ من ذلك اإذا تعر�سوا حلادث �سري.

عدم ربط حزام االأمان
عقوبة خمالفة

غرامة مالية
ال تقل عن

وال تزيد على
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قواعد تثبيت كر�سي االأطفال
العمر من 0 : 12 شهر

العمر من 1 : 3 سنوات

العمر من 4 : 7 سنوات

العمر من 8 : 12 سنة

يثبت الكرسي في االتجاه المعاكس 
لمقعد السيارة

يثبت الكرسي في اتجاه مقعد السيارة

يمكن استخدام الكرسي المحفز في ذلك السن، 
والذي يساعد على مالئمة حزام أمان السيارة 

مع طول وحجم الطفل

يجب التأكد من مالئمة حزام أمان السيارة مع 
طول وحجم الطفل

املتوافقة مع  االأحجام غري  االأ�سخا�س ذوي   
بنظام حماية  االأمان وكذلك امل�سمولني  حزام 

وفقًا لو�سائل تثبيت اأخرى.

 االأ�سخا�س الذين يوجد لديهم عائق �سحي 
مينعهم من ربط حزام االأمان على اأن يتم اإثبات 
جهة  من  م�سدقة  طبية  �سهادة  ذلك مبوجب 

االخت�سا�س.

ي�ستثنى من اإلزام ربط حزام االأمان ما يلي:

وركابها  املركبات  قائدي  على  يجب 
ربط اأحزمة االأمان واملقاعد املخ�س�سة 

لالأطفال اأثناء ال�سري على الطريق.

النشرة بها آيات قرآنية وأحاديث نبوية، نرجو الحفاظ عليها

حت�سب عدد النقاط ملن مل يربط حزام 
االأمان بــ نقطتني من نقاط املخالفات 
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اجلانب القانوين



القيمـة النبـويـة

ْهُلَكِة لَتّ ا َلى  ِإ يُكْم  ْيِد ِبَأ ا  ُتْلُقو َل  َو
لى تعا ل  قا

1 9 5 : ة لبقر ا

ديننا العظيم جعل املحافظة على احلياة �سرورة من ال�سروريات اخلم�س, وعاقب من اعتدى على 
هذه احلياة باخللود يف نار جهنم, ونحن قائدي ال�سيارة وراكبيها مطالبون وبن�س �سرعي من القراآن 
وال�سنة باملحافظة على اج�سامنا وعلى اأطفالنا الذين هم اأمانة يف اأعناقنا, فهم يعتمدون على اهلل ثم 

على والديهم حلمايتهم من املخاطر.

فعن ال�سائب اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يوم اأحد اأخذ درعني كاأنه ظاهر بينهما. رواه اأبو داود. 
وهذا من اتخاذ اأ�سباب ال�سالمة الواجبة.

يف بع�س االأحيان فاإن املرء يظن وال ينتبه الأمور ال حتمد عقباها جتر م�سائب واأمور كثرية ال تخفى 
على ذي لب مثلك, واإن كان االأ�سل بامل�سلم اح�سان الظن والبعد عن ال�سك وترك الو�ساو�س.
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كيف تعرف اأن حزام االأمان مالئم لك ؟
تلزم جميع الركاب بحزام االمان 

تاأكد اأن حزام االأمان 
ل�سيارتك اجلديدة ينا�سبك

تعرف على كيفية اإجراء 
التعديالت على املقا�س

اإذا كنت حتتاج ملقا�س اأكرب 
توا�سل مع ال�سركة امل�سنعة

اإذا كانت ال�سيارة قدمية وحزامها ال يوفر دولة
الدعم للكتفني توا�سل مع ال�سركة امل�سنعة 

للح�سول على طراز حديث للحزام

الآخر,  �سخ�س  من  اختالفها  ن�سبية يف  االأ�سباب  وهذه  االأمان,  حزام  ربط  لعدم  اأ�سباب  عدة  هناك 
فمن ال�سائقني من يظن اأنه يعيق احلركة داخل ال�سيارة او ال يعلم باهميته, او متهاون, وبع�سهم ي�سعر 
بال�سيق وبع�س الن�ساء ترى ان الطفل يف ح�سنها اكرث امنا من الكر�سي املخ�س�س لالطفال, ومنهم من 

يخجل من ربطه اأمام النا�س, واخلجل هو نقطة جوهرية يف كثري من عدم االلتزام بالنظام, فقد 
اأو�سحت الدرا�سات اأن م�سكلة اخلجل االجتماعي تظهر ب�سكل اأكرب يف فرتة املراهقة مع 

احتمال ظهورها قبل اأو بعد هذه ال�سن, وهناك كثري من املتخ�س�سني يف االأمرا�س 
النف�سية يوؤكدون اأن هناك الكثري من االأ�سخا�س يعانون من هذه امل�سكلة.

فمهما كانت خربتكم يف القيادة جيدة فهي ال تكفي لتفادي ت�سرفات ال�سائقني 
االآخرين, الذي ي�ستحيل توقعها , فحتى اأمهر ال�سائقني ال ميكن اأن يتاأكدوا مئة باملئة 

باأنهم �سيتمكنون من جتنب احلادث الذي �سببه �سائق اآخر, وبالتايل من املهم 
جداً بالن�سبة لكل �سائق وراكب يف ال�سيارة اأن يربطوا حزام االأمان كلما كانت 

اأن تتخذوا كل  فاإذا كنتم حترتمون احلياة وتقدرونها, عليكم اذن  تتحرك,  ال�سيارة 
التدابري واالحتياطات املمكنة للحفاظ عليها.

االأمان,  بعدم  ال�سعور  باالإحراج,  ال�سعور  االنفعالية  اأعرا�س  ومن 
ولذلك  بالنق�س,  وال�سعور  االأ�سواء,  عن  بعيداً  البقاء  حماولة 

يلفت  الذي  االأمان  يربط حزام  كاأن  للنظام  تطبيقه  فاإن 
االنتباه اليه ي�سعره باخلجل فيرتكه وال ميتثل.

اأعرا�س االنفعالية 

ال�سعور 
باالإحراج

ال�سعور 
بعدم االأمان

ال�سعور 
بالنق�س

البقاء بعيداً 
عن االأ�سواء

(وقــال لله ا على  كل  تو و عقلها  ا (

 اجلانب الرتبوي


