
اإلطار التشريعي المتعلق بحزام االمان ومقاعد تثبيت األطفال

المحامي بسام السلفيتي 1



:الغاية منه
زيادةواصابات المرور في المملكة االردنية الهاشمية من خالل الوفياتالحد من 
في المركباتحزام االمان ومقاعد حماية االطفال استخدام 

المحامي بسام السلفيتي 2



2008لسنة49رقم قانون السير ▪

2004لسنة 3نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم ▪

2020تجهيز المركبات وتعديالتها لسنة تعليمات ▪
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2008لسنة49رقم قانون السير 
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( او/ و) رقم المادةالمرجع 

النص االصلي/ البند

كما ورد

طبيعة التعديل المقترح/النص المنقّح

قانون 

(  49)السير

2008لسنة 

يعاقب :  38المادة 

15بغرامة مقدارها 

خمسة عشر دينارا كل 

من ارتكب اي من 

:المخالفات التالية

كل ( دينار( )50)يعاقب بغرامة مقدارها 

:من يرتكب أيا من المخالفات التالية

تعديل نص المادة

قانون 

(  49)السير

2008لسنة 

عدم استعمال : 22البند 

حزام االمان لركاب 

في االماميةالمقاعد 

ة المركبة خالفا لألنظم

والتعليمات

عدم استخدام حزام األمان أو استخدام 

قعد في المغير صحيح حزام األمان بشكل 

إذا كانت مزودة )األمامي والخلفي 

(.مانبأحزمة األ

تعديل بند 
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/البند( او/ و) رقم المادةالمرجع 

النص االصلي كما ورد

طبيعة التعديل المقترح/النص المنقّح

قانون 

(  49)السير

2008لسنة 

تحميل :36البند 

االطفال دون سن 

في المقاعد العاشرة

االمامية في سيارات 

ل الركوب ومركبات النق

المشترك

عاماً في المقاعد األمامية 12نقل األطفال دون سن 

.لسيارات الركوب ومركبات النقل المشترك

تعديل بند 

عاماً دون 18تقل أعمارهم عن نقل الركاب الذين غير موجود

شكل بشكل صحيح أو تقييدهم باستخدام حزام األمان 

.ة األطفالغير صحيح بالوسائل المناسبة لتقييد حرك

اضافة بند جديد

بأحزمة أمان مناسبة في مجهزةغيرقيادة مركبة غير موجود

ة المقعدين األمامي والخلفي، مع العلم أن المركب

دولة التي تم بحزام أمان مناسب من المجهزة

.تصنيعها فيها

اضافة بند جديد
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/  و) رقم المادةالمرجع 

النص/ البند( او

االصلي كما ورد

ل طبيعة التعديالمقترح/النص المنقّح

:كل ممن يلي38يستثنى من المادة غير موجود

المركبة إلى بإرجاعيقوم متعلمسائقاإلشراف على 1.

.الخلف

12الركاب، بمن فيهم األطفال الذين تقل أعمارهم عن 2.

.انمن استخدام حزام األمإعفاءات طبية عاماً، والذين لديهم 

عاماً والذين يسافرون 12األطفال الذين تقل أعمارهم عن 3.

تقييد ، يجبال تتوفر بها مقاعد مناسبة لألطفالحافلةفي 

.المتوفر في المقاعد الخلفيةبحزام األمان األطفال 

بدون سنوات 3أعمارهم عن تزيديمكن نقل األطفال ممن 4.

مقاعد مخصصة لألطفال، في سيارات األجرة ومركبات 

ن النقل العام إذا لم يكن هناك مقعد أطفال متوفر، ويجب أ

ن بحزام مقيديوأن يكونوا في المقعد الخلفي يجلس األطفال 

.المخصص للبالغيناألمان 

بدون مقاعد مخصصة سنوات 3دون سن يمكن نقل األطفال 5.

ي لألطفال، في سيارات األجرة ومركبات النقل العام، وف

حال عدم توفر مقعد مخصص لألطفال، يجب أن يجلس 

..المقعد الخلفياألطفال في 

ضافة بند جديدا
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2004لسنة 3نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 
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النص / البند( او/ و) رقم المادةالمرجع 

االصلي كما ورد

طبيعة التعديل المقترح/النص المنقّح

نظام قواعد 

2004المرور 

سائقييجب على : 46المادة 

سيارات الركوب الصغيرة 

تي والنقل المشترك والشحن ال

ال يزيد وزنها اإلجمالي على 

خمسة أطنان استخدام حزام 

المقاعد وإلزام ركاب األمان 

يرباستعماله أثناء الساألمامية

نقل الجميع ركاب المركبات وسائقي مركبات يجب على 

بشكل العام والشحن والشاحنات استخدام حزام األمان 

بالمركبة األمامية والخلفية أثناء التنقلعد افي المقصحيح 

تعديل نص مادة

تشغيلها أثناءوالسائق في السيارة جميع الركاب يجب على غير موجود

وضع أحزمة األمان المخصصة لهم بشكل صحيح في 

األمامية والخلفية المقاعد 

د اضافة بند جدي

عيداً بعبر الكتف ووسط الصدر الكتفيجب وضع حزام غير موجود

ً الخصرويجب أن يكون حزام . عن العنق وق فمنخفضا

ويجب(. البطن)، أسفل المعدة (الوركين)عظام الحوض 

الكتف تحت الذراع أو خلف الظهر أو وضع حزام عدم

تثبيته من خلف المقعد

داضافة بند جدي
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/  البند( او/ و) رقم المادةالمرجع 

النص االصلي كما ورد

طبيعة التعديل المقترح/النص المنقّح

نظام قواعد 

2004المرور 

أو عاماً 12أعمارهم عن يزيديجب على األطفال الذين غير موجود

وضع ( بغض النظر عن العمر)سم 135تزيد أطوالهم عن 

حزام األمان 

اضافة بند جديد

يحظر :47المادة 

على السائق السماح 

لطفل يقل عمره عن 

س سنوات بالجلوعشر

المقاعد االماميةفي 

ن سدوننقل األطفال / على السائق السماح بجلوسيحظر

عاماً في المقاعد األمامية12

تعديل نص مادة

عام في الحافالت 12عمر تحتاألطفال تقييديجب غير موجود

طفال التي تقل أوتجهيز الحافالت بأحزمة األمانالمدرسية

بمقاعد جلوس األطفال المناسبة ألعمارهم الحضانات

اضافة بند جديد

ً 12عنأعمارهمتقلالذيناألطفالتقييديجبغير موجود عاما

لألطفالالمخصصةالمقاعدأواألمانأحزمةباستخدام

ً وذلكالمناسبة ،*44و129رقمالمتحدةاألمملالئحةوفقا

سيارات)المركباتفيوالخلفيةاألماميةالمقاعدفي

البيكالرياضية،الرباعيالدفعسياراتالسيدان،الركوب

توضيحيجدول1ملحق.(الصغيرةالحافالتالفان،أب،

.عمريةفئةلكلالمناسباالطفالتثبيتلنظام

اضافة بند جديد 
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/  البند( او/ و) رقم المادةالمرجع 

النص االصلي كما ورد

طبيعة التعديل المقترح/النص المنقّح

نقل يتعين على جميع سائقي سيارات األجرة ومركبات الغير موجود

قاعد ملتركيب البحيث تكون جاهزة المركبة تجهيز العام 

ن دون سوذلك في حال نقل األطفال لألطفالالمخصصة 

12 ً .عاما

اضافة بند جديد 

، اذا ه للخلفالمتجالطفل المقيّد باستخدام نظام تقييد األطفال غير موجود

إلغاء وضع في مقعد محمي بوسادة هوائية أمامية، يجب 

.تنشيط الوسادة الهوائية

اضافة بند جديد 

شكل المخصصة لألطفال بالمقاعد تثبيت /تركيبيجب غير موجود

حزام قطري، حزام أمان : صحيح في السيارة باستخدام

بناًء على ، ISOFIXالخصر، نقاط تثبيت بتقنية أيزوفيكس 

.التصميم المحدد لمقعد الطفل المستخدم

اضافة بند جديد
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2020تجهيز المركبات وتعديالتها لسنة تعليمات 
المتعلقة بحزام االمان و تجهيز مقاعد االطفال
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النص االصلي / البند( او/ و) رقم المادةالمرجع 

كما ورد 

طبيعة التعديل المقترح/النص المنقّح

تعليمات تجهيز 

ا المركبات وتعديالته

2020لسنة 

يمنع تسجيل :  1البند(/ 18)المادة 

سيارات الركوب الصغيرة والنقل 

المشترك وسيارات الشحن التي ال

أطنان ( 5)يزيد وزنها اإلجمالي عن 

ما لم تجهز المقاعد األمامية بمساند 

من ومجموعة حزام األمان رأس 

ري النوع الذي يربط الجسم بشكل دائ

من منطقة الحوض وبشكل قطري من

الحوض وحتى الكتف المقابل

بات يحظر تسجيل مركبات الركاب ومركبات النقل العام ومرك

ودة مزاألمامية والخلفية الشحن والشاحنات ما لم تكن المقاعد 

من النوع الذي أحزمة األمان ومجموعة من بمساند للرأس 

يربط الجسم بشكل دائري من الحوض وبشكل قطري من 

الحوض إلى الكتف األمامي 

تعديل بند

تعليمات تجهيز 

المركبات 

وتعديالتها لسنة 

2020

سيارات تجهز :2البند (/ 18)المادة 

بمجموعة حزام الركوب الصغيرة

المقاعد الخلفيةاألمان في 

9ن ال يزيد عدد ركابها عالتي جميع المركبات يجب  أن تكون 

ع سيارات الركوب السيدان، سيارات الدف)مع السائق مثل 

أس مجهزة بمساند للر( الرباعي الرياضية، البيك أب، الفان

من النوع الذي يربط الجسم بشكلأحزمة األمان ومجموعة من 

دائري من الحوض وبشكل قطري من الحوض إلى الكتف 

.األمامية والخلفيةاألمامي في المقاعد 

بند جديد
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النص االصلي / البند( او/ و) رقم المادةالمرجع 

كما ورد 

طبيعة التعديل المقترح/النص المنقّح

تعليمات تجهيز 

ا المركبات وتعديالته

2020لسنة 

مجهزة جميع الحافالت المدرسية يجب أن تكون غير موجود

األردنية فيللمواصفاتالمطابقة بأحزمة األمان 

، بما في ذلك مقعد السائقجميع المقاعد

تعليمات تجهيز 

المركبات 

وتعديالتها لسنة 

2020

الحافالت والحافالت يجب أن تكون غير موجود

ردة المستو( سيارات الركاب المتوسطة)المتوسطة

للسائق بأحزمة أمان محلياً مجهزة والمصنعة

. جميع المقاعدوالركاب في 
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يماتوتعلونظامقانونمناالردنيةالتشريعاتودراسةذكرناهماعلىبناء▪
المقترحةاتواالضافبيناهاالتيوالتعديالتفيهاوالنواقصالثغراتوتحديد

اعدومقاالمانبحزاممتعلقمتكاملتشريعياطارتصميممناالنتهاءتم
ضيقاقنطعلىتطبيقهوسيتمالمنشودالهدفيحققالمركباتفياالطفال
.القرارهالمعنيةللجهاتتقديمهثماخرىنواقصايةلتحديد
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