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 فكرة فريق غوث السعودي التطوعي للبحث واإلنقاذ

 : وبعد،  واملرسلني األنبياء أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 رئيسي لرتابط اجملتمعات وتوادها وقد حث اهلل وسببفإن اإلحسان لآلخرين مفتاح لقلوبهم             

هلم يف قوله تعاىل ) فهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ( واإلحسان  تعاىل عليه ووعد فاعليه باإلحسان

 للغري يدخل فيه اإلنسان واحليوان ومن هذا املنطلق نبعت فكرة إنشاء فريق حبث وإنقاذ احرتايف

هـ يقدم خدمات البحث واإلنقاذ والتوعية وقد اجتهدنا إلظهار هذه الفكرة  1427تطوعي عام 

أمجل  ة اجملتمع هلا وإلظهار بالدنا وديننا يف أمجل صورة وذلك بضربعندما ملسنا حاج وتفعيلها

جنسياتهم  إنقاذ الغري وإسعادهم مهما كانت الصور يف التضحية والعطاء من أجل

وقد وفقنا وهلل  ودياناتهم وكما هي سنة اهلل يف الكون إن من أجتهد يف خري هدي له ووفق وعروقهم

الذي يعترب أول فريق عربي احرتايف تطوعي يف البحث واإلنقاذ  احلمد واملنة لتأسيس هذا الفريق

باعتماد من االحتاد العربي للرياضات اجلوية وقد تبين من صاحب السمو امللكي ولي العهد وزير 

السعودي للرياضات  بن عبد العزيز حفظه اهلل واعتماد من االحتاد  الداخلية األمري حممد بن نايف

تزكية  وعلى  األمريكية لتدريب اإلسعافات األولية والثانوية   EFR ظمة ومن اعتماد من البحرية

يف جمال التأهيل يف عمليات اإلنقاذ من األكادميية التخصصية للتدريب وعلى شكر وتقدير من 

منطقة الرياض وحرس احلدود والشرطة وهذا بفضل اهلل تعاىل ثم بفضل همم  وأمارة الدفاع املدني

وقد باشر الفريق عمله اإلنساني كفريق احرتايف كما  ودعم والة أمره املوفقنيشبابنا املخلصني 

 فقد جهز بالطائرات الشراعية والسيارات اجملهزة والقوارب املخصصة للبحث والدراجات خطط له

هم  النارية ومعدات الغوص واألجهزة احلديثة يف جمال البحث واإلنقاذ وقد محل الفريق على عاتقه

خطاه الثابتة يف بذل  لتوعية لكل أفراد اجملتمع وقد حنج وهلل احلمد وال يزال يسري علىالتدريب وا

ويبارك فيه  وصلى اهلل  العون واخلري والتوعية للمجتمع ونسأل اهلل أن خيلص النيات ويتقبل العمل

 وسلم على نبينا حممد .

 قائد ومؤسس الفريق

 منصور بن ناصر العاطفي
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 :  إلنقاذلبحث وال السعودي غوث فريق يزما مي

 الرمسية اتاالعتماد .1

 التأهيل العالي واملعتمد .2

 التنظيم املؤسسي .3

 اإلمكانيات البشرية واملادية  .4

 الروح التطوعية العالية .5

 اخلربة امليدانية الواسعة .6

 القبول االجتماعي الواسع .7

 ثقة املسئولني بقدراته .8

 سهولة التواصل معه .9

 جاهزية الفريق العالية .11

 طرقه وخدماته البحثية واإلنقاذية تنوع .11

 تواجده يف مناطق الوطن الغالي .12

 ) مشال ـ جنوب ـ شرق ـ غرب ـ وسط (                

  غوث  فريقفكرة  أهمية 

 : األمين اجلانب -1

 ملواطن باالشب وتوجيه املخاطر وخوض التميز وحب باحلماس مليئة الشباب فرتة إن         

والتطوعية ومن أهمها البحث واإلنقاذ التطوعي وهم  اخلريية اإلعمال يف هو احلقيقة طولةبال

ويف هذا اجملال   وحتثهم عليه  الفطرة والدين احلنيف تدعوهم لذلك مهيئون للنجاح فيه ألن

واألخالقي واستغالل لطاقاتهم املهدرة أو املعطلة أو حتى املستغلة  الفكري محاية هلم من االحنراف

 يف غري مكانها
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 : اجلانب الوطين -2

العمل التطوعي املدعوم ولو معنويا من القيادة الرشيدة يفعل حب الوطن واملليك وال يقصره  

األعمال النافعة واملفيدة للمجتمع  وكرب من ذلك وهالعواطف والشعارات الرباقة بل يرتقي أل على

 تضحية و بذل جتاه وطنه وجمتمعه لتكون عواطفه اإلنسانبها يرتجم  وللوطن و

 :  الشرعي اجلانب -3

 األجور هنسبحا رتب وقد احلنيف الدين عرى أوثق من اخللق جلميع اخلري وبذل التطوعي العمل

 صلى اهلل عليه وتعاونوا على الرب والتقوى ( وقوله ذلك ومن ذلك قوله تعاىل ) العظيمة على 

ة ( كرب يوم القيام عنه كربة منكربة من كرب الدنيا فرج اهلل مسلم من فرج عن )  وسلم

 .والنصوص يف ذلك كثرية ومعلومة

 : االقتصادي اجلانب -4

 يف كما وذلك الدولة على مالية أعباء بأعمال جليلة وكبرية من دون أي التطوعية فرقال تقوم 

 . واحلج وغريه من األعمال االغاثية والتوعوية واإلنقاذية  املفاجئة  األزمات والكوارث الطبيعية 

 : االجتماعي اجلانب -5

واالنتماء بينه  الصلة وتقوي ترابطهم من يزيد الواحد اجملتمع أفراد بني التطوعي العمل انتشار

 .  ملشاركتهم لبعضهم يف السراء والضراء 
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 الربية والبحرية واجلوية الفريق عند البحث وسائل

  الربية الوسائل -1

   واألجهزة املعدات النارية والدراجات كالسيارات

  اجلوية الوسائل -2

 وطائرات التحكم عن بعدالطائرات اخلفيفة وبأنواعها الكبرية والصغرية   الشراعية الطائرات 

 :الوسائل البحرية واملائية -3

 املائيالبحث واإلنقاذ و الغوص معدات و املائيةوالدراجات القوارب 

 

 : لإلنقاذ السعودي غوث فريق خدمات

 واجلوي ـ البحث واإلنقاذ الربي واملائي 1

 األخطار املنزلية والكوارث الطبيعية ـ التوعية والتدريب على الوقاية من 2

 ـ إجراء البحوث والدراسات اخلاصة باحلوادث وأسبابها وطرق الوقاية منها 3 

 الالزمة اخرتاع املعدات تأمني جديد البحث واإلنقاذ وـ  4

 أجر رطبة كبد كل يف وشعار فريقنا

 

 



 
 

 

 SOS: +966 550 711 911       
/GHAWTHTEAM 

 نظام فريق غوث السعودي للبحث واإلنقاذ

 املادة األوىل

 دولة يف أنشئ من اهلل فيقفبتو بعد أما املرسلني وسيد األنبياء أشرف على والسالم والصالة هلل احلمد

 السعودي غوث فريق) باسم تطوعي فريق  هـ 1427 عام حمرم شهر يف السعودية العربية اململكة

 مدينة يف الرئيسي ومركزه حمددة، غري مدته اعتبارية شخصية ذا( واإلنقاذ للبحث اخلريي

 للعمل الرئيسية واألهداف املبادئ على ويقوم الوطن أحناء مجيع يف عمله دائرة وتشمل الرياض

 .أمين أو سياسي شأن يف التدخل دون السعودية العربية اململكة يف التطوعي

 الثانية املادة

 الفريق وأهداف ورسالة رؤية

  واإلنقاذ البحث التطوعي يف جمال  العمل يف ا رواد أن نكون : الرؤية

 الثالثة املادة

احرتافية مع التوعية النوعية للمجتمع من و جباهزية اإلنقاذتقديم خدمات البحث و : الرسالة

 األخطار واحلوادث  

 الرابعة املادة

 األهداف

  .واإلنقاذ البحث جمال يف وتأهيلها الكفاءات استقطابـ  1

  الطارئة احلاالت مع يف اجملتمع لدى الوعي مستوى رفعـ  2

 املخاطر مع التعامل على اجملتمع فئات دريب. ت3
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 واإلنقاذ البحث مهمات يف الفريق جاهزيةـ 4 

 الباب الثالث

 اإلدارة وجملس العمومي اجمللس 

 اخلامسة املادة

 العمومي اجمللس

 .اإلدارة جمللس أعضاء انتخاب ويتم العمومي للمجلس عضو ثالثني اختيار يتم

 السادسة املادة

 اإلدارة جملس

 الدورة مدة وتكون الفريق إدارة جملس أعضاء بني باألغلبية دورة كل يف ونائبه الرئيس انتخاب يتم

 بالتصويت ذلك يكون أن على الفريق إدارة جملس أعضاء بزيادة يسمح حيث سنة كل االنتخابية

 .عضوًا عشر أربعة عن يزيد ال وأن اإلدارة جملس من

 السابعة املادة

 للمجلس، وسكرتري للرئيس ونائبًا رئيسًا له، اجتماع أول يف أعضائه بني من اإلدارة جملس ينتخب

 .والسكرتري العام واألمني ونائبه الرئيس اختصاصات الداخلية اللوائح وحتدد للمجلس، عامًا وأمينًا

 :اآلتية احلاالت يف اإلدارة جملس من عضو أي استبعاد يتم  الثامنة املادة

 .املكتوبة االستقالةـ  1

 .خطي عذر بدون اجتماعات ثالث حضور عدمـ  2
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 .غريها أو العمل بسبب اإلعاقةـ  3

 الصالحية عدمـ  4

 والقوانني ةاألنظمـ خمالفة  5

 :التالية احلاالت يف الفصل 

 .بالفريق الضرر يلحق تصرف أي منه صدر إذا -أ

 .شخصية أغراض يف الفريق إدارة جمللس انضمامه استغل إذا -ب

 .تقاليده أو قراراته، أو الفريق، نظام خالف إذا -ت

 ،باألغلبية  اإلدارة جملس بتصويت إال صحيحًا اإلدارة جملس من عضو أي استبعاد قرار يكون وال

 .العام األمني أو نائبه أو الرئيس بينهم من يكون أن وبشرط

 التاسعة املادة

 اإلدارة جملس اختصاصات

 :يلي ما خاص وبوجه له، املخولة االختصاصات مجيع اإلدارة، جملس ميارس

 .للفريق العامة والسياسات اخلطط إعدادـ  1

 . وأغراضه الفريق أهداف بتحقيق الكفيلة واألساليب الوسائل حتديدـ  2

 .النموذجية والنظم العمل، لسري املنظمة واإلدارية املالية الداخلية اللوائح إصدارـ  3

 .امليزانية ومشروع املنتهية، للسنة اخلتامي احلساب مشروع إعدادـ  4

 .واملكافآت وامليداليات واألومسة الشارات منحـ  5
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 للقواعد طبقا وذلك وفصلهم، وتأديبهم كتعيينهم العاملني بشؤون يتعلق ما كل يف النظرـ  6

 .الداخلية اللوائح عليها تنص اليت واإلجراءات والشروط

 .الفريق نشاط عن سنوي تقرير إعدادـ  7

 العاشرة املادة

 أو الرئيس لنائب احلق هذا خيول غيابه حالة ويف الفريق، عن التوقيع حق اإلدارة جملس لرئيس

 .أعضائه بني من الغرض هلذا اجمللس ينتدبه من أو العام األمني

 عشر احلادية املادة

 .العام األمني أو نائبه إىل الرئيس اختصاصات ببعض يعهد أن احلق اإلدارة جملس لرئيس

 عشر الثانية املادة

 اإلدارة جملس اجتماعات

 واحدة مرة الرئيس، غياب حالة يف العام األمني أو نائبه أو رئيسه من بدعوة اإلدارة جملس جيتمع

 الرئيس من دعوة على بناء ذلك احلاجة اقتضت كلما عادية غري جلسات عقد وجيوز شهرين كل

 .األقل على اجمللس أعضاء من ثالثة طلب على بناء أو العام، األمني من أو نائبه أو

 ويرأس أعمال، جدول بها ويرفق كاف، بوقت موعدها قبل اجللسات، حلضور الدعوة وتوجه

 .العام األمني أو غيابه، حالة يف نائبه أو رئيسه، اجمللس اجتماعات

 عشر الثالثة املادة

 أن وبشرط اإلدارة، جملس أعضاء عدد نصف من أكثر حبضور إال اإلدارة جملس اجتماع يعقد ال

 ترسل األوىل، الدعوة على بناًء العدد يتكامل مل فإذا. العام األمني أو نائبه أو الرئيس بينهم من يكون
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 إذا صحيحًا الثاني االجتماع ويكون. األول لالجتماع احملدد التاريخ من اسبوع خالل ثانية دعوة

 العام األمني أو نائبه أو الرئيس بينهم من يكون أن بشرط األعضاء ثلث حضر

 عشر الرابعة املادة

 اجلانب يرجح اآلراء تساوي وعند. احلاضرين األعضاء أصوات بأغلبية قراراته اإلدارة جملس يصدر

 .مقامه يقوم من أو الرئيس منه الذي

 عشر اخلامسة املادة

 واألعضاء مقامه، يقوم من أو الرئيس عليه يوقع خاص سجل يف اإلدارة جملس قرارات تدون

 احلاضرون
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 الرابع الباب

  اإلدارية وأجهزته الفريق تشكيل

 واإلنقاذ للبحث السعودي غوث لفريق اإلدارية اهليكلة
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 عشر السادسة املادة

 األخرى املدن يف فروعا يتخذ أن وله. الرياض مدينة يف عام مقر للفريق يكون

 عشر السابعة املادة

 اإلدارة جملس لرئيس نائبا القائد أحد نواب ويتوىل اإلدارة جملس رئاسة الفريق قائد يتوىل

 .العام باملقر وينعقد اإلدارة، جمللس أميننا للفريق العام األمني وكذلك

 عشر الثامنة املادة

 اعتماده يتم برنامج ألي خارجه من أو اإلدارة جملس أعضاء من سواًء مشرفًا يعني أن اإلدارة جمللس

 .تنفيذه على لإلشراف

 عشر التاسعة املادة

 األقسام ومجيع األعضاء مجيع مهام وضع خالهلا من ويتم للفريق الداخلية اللوائح إعداد يتم

 اخلامس الباب

 :الفريق أنشطة جماالت/  العشرون املادة

 البحثـ  1

 اإلنقاذـ  2

 األخطار من التوعيةـ  3

 العامة بالسالمة اخلاصة املهارات على التدريبـ  4

 واإلنسانية اجملتمعية الوطنية  املشاركاتـ  5
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 السادس الباب

 العضوية

 والعشرون الواحدة املادة

 مستويات أربع ،وهي للجميع مفتوحة الفريق عضوية

 أشهر قابلة للتمديد 3ومدتها  التجربة بفرتة خاصة وهي البيضاء العضويةـ  1

 النهائي والقبول التجربة بعد ما الربونزية العضويةـ  2

 اجليد النشاط لذوي وتكون الفضية العضويةـ  3

  يف عدد املشاركات واالستمرارية التميز لذوي وتكون الذهبية العضويةـ  4

 .الداخلية السياسات حسب الفئات يف املتطوع العضو ويتدرج

 والعشرون الثانية املادة

 :املتطوع قبول شروط

 السفر جواز/اإلقامة/الوطنية اهلوية تكون حبيث اجلنسني كال من وغريهم السعوديني قبول يتمـ  1

 .املفعول سارية

 .الكاملة املدنية باألهلية متمتعًا يكون أنـ  2

 .سنة 15 عن عمره يقل ال أنـ  3

 .الشخصية املقابلة اجتيازـ  4

 .األساسي عمله مع التطوعي العمل يتعارض ال أنـ  5
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 .السمعة وحسن والسلوك، السرية حسن يكون أنـ  6

 .الفريق أهداف خلدمة املناسبة العلمية املؤهالت لدية يكون أنـ  7

 إليه رد قد يكن مل ما األمانة، أو بالشرف خملة جرمية يف نهائي حكم عليه صدر قد يكون أالـ  8

 .اعتباره

 تتعلق ألسباب اخلاصة أو العامة اهليئات إحدى من بالفصل نهائي قرار ضده صدر قد يكون أالـ  9

 .باألمانة متس أو بالشرف

 باحرتامه ويتعهد الفريق، لنظام اخلضوع يقبل أنـ  11

 ـ أن جيتاز مقابلة جلنة القبول . 11

 ـ أن ميضي الفرتة التجريبية بدون خمالفات 12

 والعشرون الثالثة املادة

 احلاالت يف أو األسباب إبداء دون املتطوع عضوية إلغاء اجمللس خيوله من أو اإلدارة جمللس حيق

 :التالية

 .بالفريق الضرر يلحق عمل منه صدر إذاـ  1

 .شخصية أغراض يف للفريق انضمامه استغل إذاـ  2

 تقاليده أو قراراته، أو الفريق، نظام خالف إذاـ  3

 ـ إذا تزامنت عضويته مع عضوية فريق إنقاذ تطوعي آخر 4

 ـ إذا نشر معلومات عن الفريق غري خمصصة للنشر   5
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 ـ إذا ثبت نشره للنميمة والتفرقة بني األعضاء 6

 هيبة إدارة الفريق أو أستخف بأنظمته وقراراتهـ إذا قلل من  7

 ـ إذا حاول إقناع بعض األعضاء باخلروج من الفريق أو استشارهم يف ذلك  8

 ـ إذا خالف سياسة الدولة واآلداب الشرعية 9

 ـ إذا اعتدى على أحد أعضاء الفريق 11

 بالفريقـ إذا تكرر اإلزعاج أو املخالفة يف جمموعات الوات ساب اخلاصة  11

 ـ إذا كان العضو غري فاعل وال يستفاد منه خالل فرتة شهر ونصف فما فوق 12

 ـ رأى قائد الفريق أن يف خروجه مصلحة للفريق 13

 والعشرون الرابعة املادة

 إذا االستقالة، بسبب الصفة تلك عنهم زالت الذين املتطوعني األعضاء إىل العضوية إعادة جيوز

 بعد العضوية إعادة بطلب تقدموا فإذا األكثر على سنتني خالل عضويتهم إعادة بطلب تقدموا

 اجلدد األعضاء معاملة عوملوا املدة، هذه فوات

 والعشرون اخلامسة املادة

 أمام اإلخطار، تاريخ من شهر خالل يتظلم أن له وجيوز العضوية، صفة بزوال املتطوع العضو خيطر

 .نهائيًا الشأن هذا يف اجمللس قرار ويكون اإلدارة، جملس

 والعشرون السادسة املادة

 جملس من يصدر مل ما تلقائيًا وتتجدد تسجيله تاريخ من سنة ملدة املتطوع عضوية فرتة متتد

 .ذلك غري قرارًا خيوله من أو اإلدارة
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 والعشرون السابعة املادة

 جمللس وميكن من داخل الفريق  إال مباشر ماديًا دعمًا أو هبات استقبال أعضائه أو للفريق حيق ال

 .عامة أو خاصة جهات من اجلزئية أو الكاملة الرعاية طريق عن العمل برامج متويل اإلدارة

 نظامًا فيه اإلدارة جملس قرار يكون النظام هذا يف يذكر ومل العمل خالل يستجد ما مجيع

 .الحقًا ويضاف

 والعشرون ثامنةال املادة

 مميزات العضوية األساسية 

 ـ ينافس العضو يف الدورات اجملانية الداخلية واخلارجية . 1

 ـ يتمتع العضو بتخفيض عالي للدورات املدفوعة وذات الرسوم . 2

 ـ مينح العضو بطاقة ولباس الفريق املوحد جمانا يف أول مرة 3

املشاركة مع الفريق يف أعمال البحث  ة بعالجه يف حاالت إصابته أثناءـ يتكفل الفريق باملطالب 4

 واإلنقاذ

 اجلهات األمنية ـ يعطى العضو إجازة رمسية يف حال طلب يف مهمة رمسية مع  5

 اإلدارة وكانت متاحة لذلك ـ ميكن للفريق استخدام واستعارة معدات الفريق إذا وافقت 6

 التطوعي مع الفريق متيزه يف العملـ مينح العضو شهادات شكر وتقدير حيال  7

 ـ يكرم العضو املميز يف املناسبات الدورية  8

 الغري مقصودة  املميز معاملة خاصة يف حال األخطاء واملخالفات ـ مينح العضو 9
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  العضوية التجريبية

 أشهر قابلة للزيادة 3ـ مدتها  1

 ـ مينح العضو فيها ختفيض على الدورات 2

 ـ يسمح له لبس زي الفريق 3

 بالفريق اخلاصة الواتسابـ يسمح له باملشاركة يف جمموعات  4

 ـ يف حال خمالفته ألنظمة الفريق يستبعد ويبلغ بذلك . 5

 العقوبات :

 ـ االستبعاد من جمموعات الواتساب من ساعد إىل شهر 1

 ـ احلذف املؤقت من الفريق  2

 الفريقـ احلذف النهائي من  3

 ـ سحب مميزات العضوية كاملة أو جزء منها  4

  

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبيًا على وسلم اهلل وصلى
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 تقييم عضو يف الفرتة التجريبية

 أسم اجملموعة /                      أسم العضو /                                   الرقم /        

 الشواهد اسم ونوع املهمة التاريخ اليوم م
امليداني  القائد

 للمهمة

1        

2         

3         

4        

5         

6      

7      

8      

9      

11      

11      

12      

13      

14      

15      

 

        القائد امليداني /                                               املشرف /                
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 تقرير مهمة حبث / إنقاذ 

 هـ 143التاريخ :     /     /               اليوم /               

 نوع املهمة :                            احملافظة  :                             املنطقة :              

 اجلهة الرمسية املستلمة للبالغ :                           

 الضابط املسئول :                                             رقم جواله :

 رقم جواله :                             قريب املفقود /                    

 وقت املباشرة :                                            عدد األعضاء :

 نوع اآلليات :                                         األجهزة واملعدات : 

:  التقرير األولي

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 قائد املهمة /                                        معد التقرير /                  
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 واملوافقة باالطالعإقرار 

 للبحث واإلنقاذ التطوعي على نظام فريق غوث السعودي

 

 نعم أنا املتقدم لعضوية فريق غوث السعودي التطوعي للبحث واإلنقاذ

 رقم السجل املدني /                          االسم /                           

خمالفتها ويف  قد اطلعت على نظام الفريق وقراراته الداخلية وقد وافقت على االلتزام بها وعدم 

 وال إدارته وأعضاءه  ي أتعهد بعدم املساس بسمعه الفريقحال خروجي من الفريق فإن

 

 التوقيع :                                                        التاريخ : 
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 صالحيات رئيس اجملموعة

بعد اجتيازه مقابلة جلنة حيق لرئيس اجملموعة قبول األعضاء اجلدد يف الفرتة التجريبية  .1

 هذه الفرتة إذا الحظ من خيالف سياسة الفريق .القبول وله استبعادهم يف 

 % من قرار قبول العضو يف العضوية األساسية 45يشكل رأي رئيس اجملموعة نسبة  .2

حيق لرئيس اجملموعة تفويض نائبة للقيام مبهام كاملة يف حال انشغاله لظروف بعد إشعار  .3

 القائد العام .

 ل الفريق وتكليف من يرى للعمل فيها .حيق لرئيس اجملموعة  إنشاء اللجان املنظمة لعم .4

 .حيق لرئيس اجملموعة املشاركة يف اختيار نائبة  .5

 حيق لرئيس اجملموعة متثيل الفريق يف منطقته والتحدث التحدث باسم الفريق . .6

حيق لرئيس اجملموعة عقد االجتماعات الدورية للمجموعة يف مقر اجملموعة وحسب حماور  .7

 حمدد ومدونة .

جملموعة حذف األعضاء املخالفني من جمموعات الواتس آب من ساعة إىل حيق لرئيس ا .8

 أسبوعني وأعادتهم  بدون الرجوع للقائد العام 


