
هل تعلم ؟

• يعترب ��ضتعمال حز�م �ل�ضالمة �إجباريا يف �ملقاعد �لأمامية يف كل مكان، ويف �ملقاعد 
�خللفية خارج �ملد�ر �حل�رشي.

• يف حالة عدم و�ضع حز�م �ل�ضالمة، ميكن لأي ��ضطد�م �أمامي �أن يك�ن قاتال �بتد�ء من 
�رشعة 20 كلم يف �ل�ضاعة. 

• يف حالة �نقالب �لعربة، تزد�د فر�ض جناة �لر�كب �لذي ي�ضتعمل حز�م �ل�ضالمة بخم�ض مر�ت.
• �أثناء �لنقالب �ملتكرر للعربة، يك�ن قذف �لر�كب �لذي لي�ضع حز�م �ل�ضالمة خارج �لعربة 

مميتا يف 9 حالت من �أ�ضل10.

 60 يزن  فرد  يتح�ل وزن  �ل�ضاعة،  كلما يف   70 للعربة ب�رشعة  �لأمامي  �ل�ضطد�م  عند   •
كيل�غر�ما لي�ضع حز�م �ل�ضالمة �إىل قذيفة تزن 1.8 طنا ! ميكن جل�ضم �لر�كب غري �ملحمي يف 

�ملقاعد �خللفية �أن يقذف �إىل �لأمام لي�ضطدم بالر�كب يف �ملقاعد �لأمامية، وبالتايل تن�ضاف 

كل ق�ته �إىل ق�ة �لر�كب �أمامه. وبذلك، يتعر�ض حز�م �ل�ضالمة �لذي يحمي �لر�كب باملقعد 

�لأمامي لق�ة م�ضاعفة قد ت�ؤدي �إىل فكه.

• عند وق�ع �ل�ضطد�م، يتعر�ض �لركاب باملقاعد �خللفية و�لأمامية لنف�ض �لتهديد بالقذف 
من �لزجاج �لأمامي �أو �خللفي �أو �لفتحات �جلانبية لل�ضيارة، وت�ؤدي هذه �حل��دث يف �أغلب 

�لأحيان �إىل �ل�فاة، �أو �لإ�ضابات بجروح بليغة قد حتتاج لإجر�ء عمليات جر�حية معقدة، �أو 

�إىل ر�ض��ض خطرية و�إعاقات مدى �حلياة.

• عند وق�ع حادثة �ضري، ترتفع ن�ضبة �إ�ضابات �لركاب يف �ملقاعد �لأمامية �إىل  80 % ب�ضبب 
عدم ربط ركاب �ملقاعد �خللفية حلز�م �ل�ضالمة �ض��ء كان �لر�كب �ضخ�ضا بالغا �أو طفال. 

• ينقذ و�ضع حز�م �ل�ضالمة باملقاعد �خللفية حياة ركاب �ملقاعد �لأمامية. 
• يعترب عدم �حرت�م �إجبارية ��ضتعمال حز�م �ل�ضالمة خمالفة من �لدرجة �لثالثة ت�ضت�جب 
خ�ضم نقطة و�حدة من ر�ضيد رخ�ضة  �أد�ء غر�مة ت�ضاحلية و جز�فية تبلغ 300 درهم مع 

ال�سياقة. 

 يعد حز�م �ل�ضالمة عن�رش� حي�يا لل�ضالمة �ل�قائية يف �لعربة.

 عند وق�ع حادثة �ضري، يخف�ض حز�م �ل�ضالمة �إىل �لن�ضف خطر �مل�ت �أو �لتعر�ض 

لالإ�ضابات �خلطرية.



حز�م �ل�ضالمة

يف 9 حالت من �أ�ضل 10، يك�ن قذف �لر�كب �لذي

 لي�ضع حز�م �ل�ضالمة خارج �لعربة مميتا 




