
هل تعلم ؟

• يجب على �ل�ضائق �لتاأكد من �أن كل طفل يقل �ضنه عن 10 �ضن��ت يت�فر على كر�ضي خا�ض 
بالأطفال جمهز باأحزمة �ل�ضالمة و ينا�ضب وزنه وبنيته �جل�ضمية.

• مينع نقل �لطفل �لذي يقل �ضنه عن 10 �ضن��ت يف �ملقاعد �لأمامية لل�ضيارة، �إل �إذ� مت 
ت�جيهه بحيث يك�ن ظهره يقابل �لطريق مع و�ضعه يف مقعد �لأمان �ملخ�ض�ض له، �أو عند 

��ضتحالة جعله يف و�ضعية �أخرى.

• حتدد 5 جمم�عات ح�ضب وزن �لطفل وميكن ملقعد و�حد �أن يك�ن منا�ضبا لعدة جمم�عات :
�ملجم�عة 0 : من �ل�لدة �إىل وزن 10 كيل� غر�م : يجب و�ضع �لر�ضيع يف مقعد م�جه �إىل 

�خللف، �ض��ء يف �ملقاعد �لأمامية �أو �خللفية لل�ضيارة حيث ي�ضتفيد �لطفل من حماية �أكرب 

يف حالة ��ضطد�م �أمامي لل�ضيارة، وميكن و�ضع �لر�ضع يف مقعد على �ضكل �رشير حيث يثبت 

بالت��زي مع �ملقاعد �خللفية لل�ضيارة ب���ضطة �أحزمة تربط يف �لأماكن �ملخ�ض�ضة لربط 

�أحزمة �ل�ضالمة �خلا�ضة بال�ضيارة.

�ملجم�عة 0 + : من �ل�لدة حتى وزن 13 كيل�غر�م :يك�ن حجم مقعد هذه �ملجم�عة �أكرب 

من مقعد �ملجم�عة 0، حيث ميكن هذ� �لنم�ذج من نقل �لطفل مع ت�جيهه �إىل �خللف، يف 

و�ضعية ن�ضف ممدة. ويجب و�ضعه بنف�ض طريقة �ملقعد يف �ملجم�عة 0.

�ملجم�عة 1 : من 9 �إىل 18 كيل� كيل�غر�م : ي�ضتطيع �لطفل يف هذه �ملرحلة �جلل��ض ب�ضكل 

جيد ومقاومة �لق�ة �لتي قد تدفعه �إىل �لأمام يف حالة كبح �لفر�مل. ميكن و�ضعه يف مقعد 

�أمان ذو ظهر عال �أو مقعد مت�فر على طاولة �أمامية �إ�ضافية حلماية �لطفل، قابل للتثبيت 

يف �أماكن ربط �أحزمة �ل�ضالمة �خلا�ضة بال�ضيارة.

�ملجم�عة 2 : من 15 �إىل 25 كيل�غر�م : و�ملجم�عة 3 )من 22 �إىل 36 كيل� غر�م( : يفر�ض 

ط�ل وحجم �لطفل يف هذه �ملرحلة، و�ضعه يف مقعد �أمان �أو ف�ق و�ضادة د�عمة خم�ض�ضة 

لذلك �إىل �أن يبلغ �ضنه 10 �ضن��ت.

• يعترب نقل �لطفل �لذي يقل �ضنه عن 10 �ضن��ت يف �ملقاعد �لأمامية لل�ضيارة خمالفة 
من �لدرجة �لثانية ت�ضت�جب �أد�ء غر�مة تبلغ 500 درهم مع �ضحب نقطة و�حدة من ر�ضيد 

رخ�ضة �ل�ضياقة. 

ت�ضاهم �لكر��ضي �خلا�ضة بالأطفال �ملجهزة باأحزمة 

�ل�ضالمة يف �إنقاذ �أرو�ح �أطفالكم



�لكر��ضي �خلا�ضة بالأطفال �ملجهزة 

باأجهزة �ل�ضالمة

�ل�ضطد�م ب�رشعة 20 كلم/�ل�ضاعة ميكن �أن 

يك�ن مميتا بالن�ضبة لطفل غري حممي




