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الرؤية

الرسالة

أن نكــون رواد العمــل التطوعــي فــي مجــال الخدمات 
اإلســعافية واإلنقاذيــة والتوعيــة مــن األخطار .

 نحــن جمعيــة خيريــة مصرحــة مــن وزارة العمــل 
مؤسســي  بنظــام  نعمــل  اإلجتماعيــة  والتنميــة 
وطواقــم مؤهلــة وإمكانيــات حديثة لتقديــم خدماتنا 

ــه. ــل وج ــل وأكم ــع بأفض للمجتم

األهداف
تقديم خدمات البحث واإلنقاذ والتوعية بالتعاون مع . 	

الجهات المختصة. 
تقديم خدمات اإلسعافات األولية للمجتمع والجهات . 	

الرسمية .
إقامة البرامج التثقيفية والتدريبية للمجتمع في مجاالت . 	

الصحة والسالمة واإلسعافات .
دعم فرق اإلنقاذ التطوعية بالتوعية والتدريب .. 	
عمل الخطط والبحوث الخاصة باألزمات والكوارث . 5

الطبيعية .
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خدماتنا
) 1 ( البحث عن المفقودين

مــع إتســاع رقعــة وطننــا الغالــي وإمتــالك الكثيــر مــن أفــراد المجتمــع للســيارات الحديثــة  
ــاع أو  ــراء والضي ــول الصح ــرة بدخ ــرة والمخاط ــاالت المغام ــرة ح ــي وكث ــع الرباع ذات الدف
ــة  ــات متخصص ــود جه ــة لوج ــة الماس ــرت الحاج ــا ظه ــن هن ــا وم ــل فيه ــاع أو التعط اإلنقط
إلنقــاذ هــذه الحــاالت والبحــث عــن المفقوديــن فــي المناطــق التــي تكــون خــارج النطــاق 
الســكاني وتتكــرر هــذه الحــاالت بشــكل مســتمر طــوال أيــام العــام وتنقســم ألربعــة أقســام 

	 ـ مفقودي المناطق الرملية . 
	ـ مفقودي المناطق الجبلية .

	 ـ مفقودي السيول والمستنقعات المائية .
	 ـ مفقودي البحار .

ونظرا ألهمية هذه الحاالت فقد جهزت الجمعية لها التالي :
	 ـ طواقم بحث مؤهلين ومدربين دوليًا ومحليًا .

	 ـ المعدات واآلليات والتجهيزات الالَّزمة بحسب كل مهمة ونوعها .
	 ـ التصاريح والشهادات الالزمة من الجهات ذات االختصاص.

	- تنفيذ ورش العمل والفرضيات الخاصة بمهام اإلنقاذ النوعية .
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اإلحصائيات :
إحصائية مهام البحث التي شاركت فيها الجمعية خالل العوام الخمس الماضية

20172018201920202021نوع المهمةم
4373882245مفقودي المناطق الرملية1
9131136مفقودي المناطق الجبلية2
714824مفقودي السيول والمستنقعات 3
36523مفقودي البحار4

621061122958المجموع
367المجموع الكلي
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خدماتنا
) 2 ( إخراج السيارات العالقة

 تتميــز بالدنــا الغاليــة بأجوائهــا الشــتوية والربيعيــة الفاتنــة وكذلــك تضاريســها المتنوعــة 
ممــا يجــذب الــزوار والمتنزهيــن فــي هــذه المواســم وتكثــر حــاالت تعلــق ســياراتهم فيهــا 
وقــد تكــون ســببًا فــي هــالك البعــض منهــم خاصــًة  إذا كان يعانــي مــن أمــراض مهــددة 
للحيــاة أو بعيــدًا عــن تغطيــة الهواتــف النقالــة لذلــك توجهــت الجمعيــة لتأميــن خدمــة إخــراج 
ــع مناطــق المملكــة بطواقــم مجهــزة    ــن فــي الصحــاري والســيول فــي جمي ــاذ العالقي وإنق

مؤهلــة وتنقســم الحــاالت لخمســة أقســام : 
	 ـ السيارات العالقة في الرمال  . 

	ـ السيارات العالقة في السبخات   .
	 ـ السيارات العالقة في السيول والمستنقعات المائية .

	 ـ السيارات العالقة في الشواطئ البحرية  .
5- السيارات العالقة في الصخور والمناطق الجبلية .
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اإلحصائيات :
إحصائية مهام إخراج السيارات العالقة

 التي شاركت فيها الجمعية خالل األعوام الثالثة الماضية

20172018201920202021نوع المهمةم
91212461013254506العالقة في الرمال  1
5671962448العالقة في السبخات   2
31449221354107العالقة في السيول والمستنقعات 3
456516602151301العالقة في الشواطئ4
2532471224العالقة في الصخور والمناطق الجبلية 5

176323571971495986المجموع 
7572المجموع الكلي
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خدماتنا
) 3 ( الرعاية الصحية األولية للطوارئ 

في المسجد الحرام بموسم الحج 

تتوافــد جمــوع الحجــاج والمعتمريــن علــى بالدنــا الغاليــة ألداء مناســك الحــج والعمــرة  فــي 
المســجد الحــرام والمشــاعر المقدســة  وزيــارة المســجد النبــوي فــي كل عــام وتســعى 
حكومتنــا الرشــيدة لتأميــن أعلــى مســتويات الراحــة والصحــة والســالمة واألمــان لهــم 
ــق هــذه األهــداف الســامية ومــن  ــة لتحقي ــة والخيري ــك الجهــات الحكومي ــف فــي ذل وتتكات
هــذا المنطلــق  تقــدم جمعيــة غــوث خدمــات اإلســعافات األوليــة للحجــاج والمعتمريــن 
والــزوار داخــل المســجد الحــرام والمســجد النبــوي والمشــاعر المقدســة فــي مواســم الحــج 
والزيــارة بطواقــم طبيــة للعنايــة بالحــاج والمعتمــر وتوفيــر أعلــى درجــات الصحــة والســالمة 
لهــم وذلــك بالشــراكة مــع الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي التــي 
ــى  ــة عل ــة واإلنقاذي ــعافية والطبي ــا اإلس ــم خدماته ــمية تقدي ــات الرس ــع الجه ــهلت لجمي س

أكمــل وجــه . 
وتتضمن خدمات الجمعية في المسجد الحرام لموسم الحج التالي :

	 ـ الرعاية الصحية األولية للطوارئ . 
	- تشخيص وفرز الحاالت اإلسعافية والطبية .

	ـ إخالء الحاالت الطارئة للمراكز الطبية .



		

اإلحصائيات :
إحصائيــة أعــداد المســتفيدين مــن الخدمــات اإلســعافية واإلنقاذيــة التــي تقدمهــا الجمعيــة 
فــي المســجد الحــرام والمشــاعر المقدســة خــالل موســم الحــج لألعــوام الخمــس الماضيــة

20172018201920202021نوع المهمةم
1693190721505637647528الخدمات اإلسعافية واالنقاذ1

52351المجموع



		

خدماتنا
) 4 ( الرعاية الصحية األولية للطوارئ 

في المسجد الحرام في العشر األواخر من رمضان 

ــح  ــالة التراوي ــرة وص ــعيرة العم ــاركًا ألداء ش ــما مب ــان موس ــن رمض ــر م ــد العشــر األواخ تع
ــام ويزدحــم المســجد الحــرام بالمعتمريــن والمصلييــن ممــا يزيــد مــن نســبة وقــوع  والقي
الحــوادث واإلصابــات التــي تســتدعي تواجــد الطواقــم اإلســعافية والطبيــة فــي جميــع أنحــاء 
المســجد الحــرام لتأميــن اإلســعافات األوليــة واإلخــالء للحــاالت المرضيــة الطارئــة ومــن هــذا 
المنطلــق  تقــدم الجمعيــة خدمــة اإلســعاف األولــي للمعتمريــن والمصلييــن داخــل المســجد 
ــعافية  ــة وإس ــم طبي ــان بطواق ــن رمض ــر م ــر األواخ ــم العش ــي موس ــاحاته ف ــرام وس الح

وإنقاذيــة مؤهلــة لتوفيــر البيئــة اآلمنــة والصحيــة لهــم  .
وتتضمن خدمات الجمعية في موسم العشر األواخر من رمضان : 

	 ـ التشخيص الطبي و الرعاية األولية للطوارئ . 
	ـ إخالء الحاالت الطارئة للمراكز والمستشفيات القريبة   .



		

اإلحصائيات :
إحصائيــة أعــداد المســتفيدين مــن الخدمــات اإلســعافية واإلنقاذيــة التــي تقدمهــا الجمعيــة 

فــي المســجد الحــرام خــالل العشــر األواخــر مــن رمضــان لعــام 9	0	 م

20192021نوع المهمةم

1077710439عدد الحاالت اإلسعافية واالنقاذية1
79258275التوعية 2

1870218714المجموع



		

خدماتنا
) 5 ( دورات اإلسعافات األولية المجانية

اإلحصائيات :

ــاالت  ــاذ الح ــة إلنق ــاعة الذهبي ــي الس ــم ف ــر المه ــوارئ العنص ــة للط ــة األولي ــد الرعاي  تع
الحرجــة الناتجــة عــن األمــراض و اإلصابــات والحــوادث ولإلســعافات األوليــة بعــد اهلل الــدور 
الكبيــر فــي إنقــاذ األرواح وتخفيــف اآلالم لكونهــا الرعايــة األوليــة والفوريــة لهــذه الحــاالت 
ــة  ــر ثقاف ــوث لنش ــة غ ــعت جمعي ــق س ــذا المنطل ــن ه ــادث  وم ــة والح ــكان اإلصاب ــي م ف
ــى  ــة بالشــهادات المعتمــدة عل ــدورات المجاني ــة فــي المجتمــع بتقديــم ال اإلســعافات األولي
أيــدي مدربيــن مؤهليــن دوليــًا ومحليــًا و ذلــك فــي مقرهــا الرئيســي وفــي جميــع المعــارض 

والمناســبات الدوريــة التــي تشــارك بهــا  :

إحصائيــة أعــداد المســتفيدين مــن دورات اإلســعافات األوليــة التــي تقدمهــا الجمعيــة 
لألعــوام التاليــة :

20172018201920202021نوع المهمةم
12456156671702342568512دورات اإلسعافات الولية1

57914المجموع
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خدماتنا
) 6 ( المعارض التثقيفية 

تجمــع المعــارض الموســمية آالفــًا مــن الــزوار مــن جميــع الفئــات التــي تســتهدفها الجمعيــة 
ولذلــك حرصــت الجمعيــة علــى التواجــد المســتمر فيهــا لكــي تقــدم خدمــات التدريــب 
والتوعيــة والتثقيــف مــن األخطــار والكــوارث وكذلــك إســتقطاب المتطوعيــن ورفــع قيمــة 
ــر مــن 7	 معرضــًا موســميًا .  ــة ســنويًا فــي أكث ــدى المجتمــع وتشــارك الجمعي التطــوع ل

إحصائية الزوار والمستفيدين لألعوام التالية :ـ

20172018201920202021المعارضم
-----------------9601240المهرجان الوطني للتراث والثقافة ) مهرجان الجنادرية (1
5928781213303607اليوم العالمي للتطوع2
930134021715431086اليوم العالمي لإلسعافات األولية 3
157314647162234اليوم العالمي للدفاع المدني 4
292415592148296اليوم العالمي لألزمات والكوارث5

29314187462334682223المجموع 
17432المجموع الكلي

اإلحصائيات :
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خدماتنا
) 7 ( التوعية والتثقيف باالفالم 

يعتبــر التعليــم المرئــي مــن أهــم وســائل التعليــم الحديثــة وقــد حرصــت الجمعيــة علــى 
أســتخدام هــذا النــوع مــن التوعيــة والتثقيــف لخدمــة أهدافهــا فــي رفــع الوعــي فــي مجــاالت 

الصحــة والســالمة مــن األخطــار والكــوارث.
وقد أصدرت الجمعية عددًا من األفالم حول األفالم التالية :-

المجموع    32 
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خدماتنا
) 8 ( إصدار الكتيبات التثقيفية

يعتبــر الكتــاب مصــدرًا هامــًا للمعلومــة وخاصة فــي مجال الــدورات والتدريــب ولذلك حرصت 
ــع  ــا للمجتم ــا وتقدمه ــي تدربه ــدورات الت ــع ال ــة بجمي ــات خاص ــداد كتيب ــى إع ــة عل الجمعي
لترتقــي بذلــك ألعلــى مســتويات التعليــم والتدريــب فــي هــذه المجــاالت ومازالــت الجمعيــة 

تنتظــر الدعــم لتتمكــن مــن إصــدار كتيباتهــا الخاصــة بالصحــة والســالمة واإلســعافات.   



		

مجاالتنا في الكتيبات : 



		

أعمال الجمعية في جائحة كورونا
فبحمــد اهلل تعالــى أســتمرت خدمــات الجمعيــة أثنــاء الجائحــة وقدمــت للمجتمــع بالشــراكة 

مــع وزارة الصحــة والجمعيــات الخيريــة البرامــج التاليــة :
فــي بدايــة الجائحــة واثنــاء حجــز المســافرين القادميــن مــن خــارج المملكــة فقــد دعمــت . 	

ــة فــي 7	 فنــدق  ــة وزارة الصحــة بعشــرات المتطوعيــن إلدارة المحاجــر الصحي الجمعي
لمــدة شــهرين كامليــن .

ــل . 	 ــزة لنق ــعافية مجه ــم إس ــعاف وطواق ــيارات إلس ــالث س ــغيل ث ــة بتش ــت الجمعي قام
ــى مــدار 		 ســاعة  ــدم عل ــك ال ــادق ولبن ــن فــي الفن ــا للمحجوري ــار كورون ــات اختب عين

ــارك . ــان المب ــهر رمض ــدة ش لم
قامــت الجمعيــة بالتعــاون مــع مستشــفى األمــراض النفســية ) األمــل ( بإيصــال األدويــة . 	

للمرضــى النفســيين الذيــن يســكنون فــي المحافظــات خــارج مدينــة الريــاض ومنعهــم 
الحجــر المفــروض مــن وصــول المستشــفى واســتالم أدويتهــم .

قامــت الجمعيــة بالشــراكة مــع الشــئون الصحيــة بالمنطقــة الشــرقية بتوعيــة الجاليــات . 	
بعــدة لغــات فــي أماكــن تجمعاتهــم وحثهــم علــى تعليمــات الســالمة .

قامــت الجمعيــة بحملــة تعقيــم الصرافــات اآلليــة للبنــوك للوقايــة مــن إنتقــال فيــروس . 5
كورونــا أثنــاء اســتخدامها .



		



		

الميزانية التشغيلية لجمعية غوث

تبلــغ التكلفــة التشــغيلية الســنوية لبرامــج الجمعيــة مليــون ومئتــان الــف  ريــال وهــي علــى 
النحــو التالــي : 

المقر والشئون اإلدارية :
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البرامج والفعاليات
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