
مبادرة توعوية الستخدام مقعد الطفل بالسيارة

# سعادتهم_في_سالمتهم 





# سعادتهم_في_سالمتهم 

هي مبادرة مجتمعية من مؤسسة آل عمران الخيرية والجمعية السعودية للسالمة المرورية بموجب

اتفاقية مع وزارة الصحة للتوعية بأهمية استخدام مقعد الطفل بالسيارة وتشجيع ومساندة األسر 

في معرفة وتوفير المقاعد المناسبة، وذلك:

« للحد من وفيات واصابات األطفال في الحوادث المرورية» 



# سعادتهم_في_سالمتهم 

يقلل استخدام مقعد السيارة من خطر اإلصابة في حادث تصادم بنسبة 71-82% لألطفال، مقارنًة باستخدام حزام األمان وحده.

يقلل استخدام المقعد المعزز من خطر اإلصابة الخطيرة بنسبة 45% لألطفال.

نسبة استخدام المقعد بالمملكة أقل من %10. 

يمكن أن يؤدي استخدام مقعد الطفل إلى تقليل الوفيات بنسبة 60% على األقل.

لماذا           ؟لجان المشروع 
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  • رفع نسبة االلتزام إلى نسبة قريبة 
من دول G20 (من  10% إلى %55)
• توفير مقاعد منخفضة التكلفة 
 • إعادة تدوير 50% من المقاعد 

* وذلك حسب متوسط األرقام في 
دول العشرين التي لديها 
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# سعادتهم_في_سالمتهم 

اللجنة التنفيذيةاللجنة اإلدارية

اللجنة العلمية

وتضم نخبة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال:

السالمة المرورية من الجهات الحكومية واألهلية ذات العالقة

لجان المشروع 



# سعادتهم_في_سالمتهم 

 تستهدف المبادرة جميع مناطق المملكة العربية السعودية



آلية عمل المبادرة

# سعادتهم_في_سالمتهم 

البرنامج التوعوي واإلعالمي

البرنامج الميداني 

برنامج توزيع المقاعد 



# سعادتهم_في_سالمتهم 

المرئية  التواصل  وسائل  جميع  عبر  مجتمعية  شريحة  أكبر  إلى  الوصول   •

والمسموعة والمكتوبة.

• التواصل مع الجهات ذات العالقة للمشاركة في التوعية والتعليم باستخدام 

الوسائل المختلفة مثل تقديم هدايا تشجيعية لمنسوبيهم.

نوع  اختيار  على  واألمهات  اآلباء  تساعد  متنوعة  إلكترونية  قنوات  تفعيل   •

المقعد المناسب ألطفالهم وطريقة استخدامه.

البرنامج التوعوي واإلعالمي



# سعادتهم_في_سالمتهم 

أهمية  حول  والتثقيفية  التوعوية  المتنوعة  والبرامج  المسابقات  إقامة   •

مقعد الطفل وأنواعه وطريقة استخدامه.

واألماكن  التجارية  المجمعات  زوار  انتباه  لجذب   وإبداعية  مختلفة  أفكار   •

الحيوية حول المملكة وتسليط الضوء على َمقعد الطفل وأهميته.

الجامعية  المدن  المغلقة مثل  المدن واألحياء  داخل  َمقعد  تفعيل مبادرة   •

الطفل  مقعد  استخدام  بأهمية  الوعي  لرفع  الخاصة  السكنية  واألحياء 

بالسيارة.

البرنامج  الميداني



# سعادتهم_في_سالمتهم 

• العمل على تفعيل دور المستشفيات في تشجيع اآلباء واألمهات على 

التثبيت اآلمن للمواليد من اليوم األول.

لمستحقيها حسب  المجانية  األطفال  مقاعد   وتوزيع  توفير  على  العمل   •

اآلليات المعتمدة.

لمواليد  مجانية  مقاعد  توفير  على  الخاصة  المستشفيات  تشجيع   •

المستشفى.

برنامج توزيع المقاعد



# سعادتهم_في_سالمتهم 

جانب من وصول مجموعة من 
المقاعد بشعارات عدة رعاة

*صور من وصولها للمستفيدين

برنامج توزيع المقاعد



# سعادتهم_في_سالمتهم 

نماذج لمقاعد
بشعارات الرعاة

صور ُمقربة للشعارات

برنامج توزيع المقاعد



مميزات وآلية رعاية برامج مبادرة َمقـعد

5000
مقعد

مبلغ الرعاية (ر.س)

1.000.000

الرعاية
الماسية

4000
مقعد

 مبلغ الرعاية (ر.س)

800.000

الرعاية
الذهبية

3000
مقعد

 مبلغ الرعاية (ر.س)

600.000

الرعاية
الفضية

فئات الرعاية الرئيسية



فئات الرعاية الرئيسية

مزايا الرعاية الماسية

1.000.000
(ريال سعودي)

• وضع شعار الراعي على خمسة آالف مقعد تثبيت الطفل بالسيارة.

• الســحب علــى جوائــز باســم الراعــي فــي الفعاليــات التــي ســيتم عقدهــا فــي 
المستشفيات والمجمعات التجارية.

• وضــع شــعار الراعــي بشكل دائم في الموقع االلكتروني للمبادرة وفــي جميــع إعالنــات 
ومنشــورات المبــادرة التوعويــة والدعائيــة علــى مستوى المملكة.

• تخصيــص المســاحات الرئيســة لمشــاركات الراعــي فــي المعــارض التوعويــة المقامــة ضمن 
المبادرة.

• تخصيـص أماكـن ضمـن كبـار الشـخصيات لمنسـوبي الراعـي وبالعـدد الـذي يتناسـب مـع الرعاية 
وحجم المناسبة.

• توزيع نسخ من مطبوعات الراعي في فعاليات وحمالت المبادرة.

• يحق للراعي استخدام شعار المبادرة في الحمالت االعالمية الخاصة به. 



فئات الرعاية الرئيسية

مزايا الرعاية الذهبية 

800.000
(ريال سعودي)

• وضع شعار الراعي على أربعة آالف مقعد تثبيت الطفل بالسيارة.

• الســحب علــى الجوائــز باســم الراعــي فــي الفعاليــات التــي ســيتم عقدهــا فــي 
المستشفيات والمجمعات التجارية.

• وضـع شـعار الراعـي بشكل دائم في الموقع االلكتروني للمبادرة وفــي جميـع إعالنـات 
ومنشـورات المبـادرة الدعائيـة علـى مسـتوى المملكة.

• تخصيــص مســاحات مناســبة لمشــاركات الجهــة فــي المعــارض التوعويــة المقامــة ضمن 
المبادرة.

• تخصيـص أماكـن ضمـن كبـار الشـخصيات لمنسـوبي الراعـي وبالعـدد الـذي يتناسـب مع الرعاية 
وحجم المناسبة.

• توزيع نسخ من مطبوعات الراعي في فعاليات وحمالت المبادرة.

• يحق للراعي استخدام شعار المبادرة في الحمالت الدعائية الخاصة به. 



فئات الرعاية الرئيسية

مزايا الرعاية الفضية

600.000
(ريال سعودي)

• وضع شعار الراعي على ثالثة آالف مقعد تثبيت الطفل بالسيارة.

• وضـع شـعار الراعـي بشكل دائم في الموقع االلكتروني للمبادرة وفــي جميـع إعالنـات 
ومنشـورات المبـادرة الدعائيـة علـى مسـتوى المملكة.

• تخصيــص مســاحات مناســبة لمشــاركات الجهــة فــي المعــارض التوعويــة المقامــة ضمن 
المبادرة.

• تخصيـص أماكـن ضمـن كبـار الشـخصيات لمنسـوبي الراعـي وبالعـدد الـذي يتناسـب مع الرعاية 
وحجم المناسبة.

• يحق للراعي استخدام شعار المبادرة في الحمالت الدعائية الخاصة به.



مميزات وآلية رعاية برامج مبادرة َمقـعد

1000
مقعد

 مبلغ الرعاية (ر.س)

200.000

• يتم طباعة شعار الراعي على المقاعد
• انضمام الراعي لقائمة الرعاة في الموقع 

االلكتروني لمبادرة َمقعد لمدة ٩ أشهر  
• وضع بنر رئيس داخل الموقع االلكتروني لمدة شهر 

• التفاعل مع حسابات التواصل االجتماعي للراعي 
لمدة شهر 

• الحصول على صور ومقطع فيديو لعملية تسليم 
المقاعد

الفئة
1

فئات الرعاية الفرعية

• يتم طباعة شعار الراعي على المقاعد

• انضمام الراعي لقائمة الرعاة في الموقع االلكتروني 
لمبادرة َمقعد لمدة سنة  

• وضع بنر رئيس داخل الموقع االلكتروني لمدة 3 أشهر 

• التفاعل مع حسابات التواصل االجتماعي للراعي لمدة 
شهرين

• الحصول على صور ومقطع فيديو لعملية تسليم 
المقاعد

• تكريم الراعي في احد الفعاليات الرسمية للحملة 

2000
مقعد

 مبلغ الرعاية (ر.س)

400.000
الفئة
2



تنظيم:

بالشراكة مع:

# سعادتهم_في_سالمتهم 

شركاء النجاح



info@maqaad.sa www.maqaad.sa@MaqaadSA


