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  الفصل األول 
  أحكام تمھیدیة 

  المادة األولى: التعريفات: 

د   ـنة أمام كل منـها،  -أينـما وردْت في هذه الالئـحة   -باأللـفاظ والعـبارات اآلتـية  ُيقصــــَ المـعاني المبي�

 ما لم يقتِض السياق خالف ذلك:

  �المملكة العربية السعوديةالمملكة: 

  .وزارة الرياضة: الوزارة

 والغوص.االتحاد السعودي للرياضات البحرية االتحاد: 

  الالئحة التنظيمية لرياضة الغوص. الالئحة:

إلى   ) سـكوبا( هو النزول تحت الماء بهدف رياضـي، باسـتخدام أنظمة غوص  الغوص الرياضـي:  

ا أو أقـل بنـاء على ترخيص الغواص، ووفق فترات زمنيـة  ١٣٠ � متر ٤٠أعمـاق ال تتجـاوز  قـدمـً

اص الـصعود إلى الـسطح في أي وقت دون الحاجة محددة ال ُيـسمح بتجاوزها؛ بحيث يمكن  للغو�

ة لتخفيف الضــــغط وفق األســــس واإلجراءات والتعليمـات وقواعـد  إلى إجراء وقفـات إلزامـي

  السالمة المعتَمدة ِمن منظمات رياضة الغوص العالمية واتحاداتها.

و أكثر هو الغوص ألعمق ِمن ـحدود الغوص الرـياضــــي، ويحتوي على واـحدة أالغوص التقني: 

ــائص التالية: الغوص إلى  ــغط، و� قدًما فأكثر، و  �١٣٠ متر  ٤٠ِمن الخص ــريع � أو تخفيف الض أو تس

  أو استخدام مزيج من الغازات. � الضغط، و

ــه أطول الغوص الُحر:  د فـيه فقط على ـقدرة الغواص على حبس أنـفاســ هو الغوص اـلذي ُيعتمـَ

ــواء كان فترة ممكنة حتى الخروج إلى الســـطح، بدون اســـتخدام أج س الخارجية، سـ هزة التنف�

  نهما. وباستخدام الزعانف والنظارات أو بد
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تهدف إلى  أو ممارسة الغوص ألهداف مهنية بحتة،� : التدريب على الغوص والغوص التجــــاري

تحقيق متطل�بات جهة تجارية وقد يتطلب اســـتخدام معدات غوص خاصـــة مثل حجرة غوص 

ــال بين ال ــائل اتص ــل. ويدخل الغوص التجاري في الموقع ووس ــطح لتأمين التواص غواص والس

  ضمن مجاالت البناء واإلنشاءات الهندسية البحرية وإصالح وصيانة المنشآت التقنية وغيرها.

ــة الغوص ألـهداف علمـية مهنـية أو بحثـية، � : الـتدرـيب على الغوص والغوص العلمي أو مـمارســ

  تهدف إلى تحقيق متطلبات جهة علمية أو أكاديمية.

  بممارسة أنشطة الغوص ونشرها والتنافس فيها. الوزارةاألندية المصرح لها من أندية الغوص: 

المنظـمات واالتـحادات واألـندـية اـلدولـية لـتدرـيب رـياضــــة الغوص في الـعالم، منظـمات الغوص: 

  ). WRSTC( ص جلس العالمي لتدريب رياضة الغووالتي تندرج تحت مظلة الم

مزاولة نشــاط الغوص في المملكة العربية الســعودية لألفراد والمراكز في المواقع أو النشــاط:  

دة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.   المناطق الُمحد�

التي ُيســمح بموجبها ممارســة التدريب، أو ممارســة أنشــطة الغوص   الوزارةموافقة   الترخيص:

دة المسموح بها.في المواقع أو المناطق    الُمحد�

لغواص المحترف العمل بدوام كامل لموافقة االتحاد التي تســــمح بموجبها    الترخيص الوطني:

  او جزئي في الغوص وفق الضوابط المقررة.

المعايير والضوابط والتعليمات واإلرشادات الِعلمية والعَملية والصحية،  اإلجراءات والمقاييس:

ات قواـعد الســــالـمة و ات وتعليـم ا منظـم ا في المراجع التي تعتـمدـه درـيب المنصــــوص عليـه الـت

  الغوص الدولية.

المعدات األسـاسـية المخصـصـة لغوص سـكوبا، وتشـمل:   معدات الغوص الرياضـي األسـاسـية:

م وملحـقاته، االســــطوانات، َوْحدة التحكم في الطفو، الكمبيوترات المخصــــصــــة للغوص  المنظ�

الميكانيكية، نظام األوزان و، عدادات قياس العمق وضـغط الهواء االلكترونية  ) سـكوبا( الرياضـي  

 واألوزان. 
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دات األســاســية المخصــصــة للغوص التقني، وتشــمل: المع  معدات الغوص التقني األســاســية:

االسـطوانات وصـماماتها، المنظمات، َوْحدة التحكم في الطفو والسـترة، أنظمة األوزان واألوزان، 

الكمبيوترات المخصـــصـــة للغوص التقني ومزيج الغازات، عدادات قياس العمق وضـــغط الهواء 

  كيس الرفع والبكرة. االلكترونية والميكانيكية، أسطوانات تخفيف الضغط، 

المعدات األـساـسية المخـصـصة للغوص الحر، وتـشمل: نظارات  معدات الغوص الحر األـساـسية:

ة التعرض للغوص الحر،  الغوص الحر، قصـــــبات التنفس للغوص الحر، زـعانف الغوص الحر، ـبدـل

  حزام األوزان واألوزان، الكمبيوترات المخصصة للغوص الحر، العوامات واألعالم.

كل المعدات التي ال يشملها تعريف معدات الغوص الرياضي األساسية الغوص الفرعية:  معدات

  أو معدات الغوص التقني األساسية أو معدات الغوص الحر األساسية. 

ص لـها ِمن مركز الغوص:  ــأة ُمرخ� ــدار � واالتـحاد لـتدرـيب الغواصــــين و  الوزارةأي منشــ أو إصــ

  ض األنشطة التالية:تصاريح الغوص وُتمارس كل أو بع

 .َبْيع معدات الغوص األساسية والفرعية  

 .تأجير معدات الغوص األساسية والفرعية  

 .صيانة معدات الغوص األساسية والفرعية 

 .تنظيم الرحالت المرتبطة بالغوص 

 .س المتعلقة بالغوص  تعبئة غازات التنف�

 .بيع وتوفير المواد التعليمية الخاصة بدورات الغوص 

  المعدات الالزمة لدورات االسعاف األولية والثانوية للطوارئ الخاصة وملحقاتها.بيع 

  األولي للغواصين  اإلسعافتقديم دورات. 

 

اص المحترف:   بي الغوص  ) رياضيون أو تقنيون( مدربو الغوص  الغو� رياضيون ( ، أو مساعدو مدر�

ــدو الغوص، أو ـمدربو الغوص الُحر الـحاصــــلون ع) أو تقنيون لى ترخيص ِمن منظـمة ، أو مرشــ

 غوٍص ُمعَتَمدة من االتحاد وبترخيص ساري المفعول.



 

 )20( ) من6( صفحة

اص غير المحترف:   اص مبتدئ أو ما ُيعادله، ـصعوًدا إلى مـستوى الغو� اـصون ِمن مـستوى غو� الغو�

ــواء كان غواصــ "غواص محترف"أقل من  ــياً ؛ س ، ولديه اً  حرّ اً ، أو غواصــ اً  تقنيّ اً  أو غواصــ ا�  رياض

ص لها من االتحاد.ترخيص   ساري المفعول صادر ِمن منظمة غوص مَرخ�

ح المائي االصـطناعي: كل حاوية مياه تم شـقها أو حفرها أو بناؤها أو تصـنيعها؛ بهدف   المسـط�

زراعي أو صــــناعي أو رياضــــي، أو غيرها من األهداف، وتحتوي على كمية من المياه العذبة أو 

 -المـسابح ( نواع الغوص؛ ومنها على ـسبيل المثال ال الحـصر:  المالحة كافية لممارـسة أي نوع من أ

  .) االصطناعية القنوات -االصطناعية البحيرات -اآلبار–الخزانات –األحواض المائية -السدود

ح المـائي الطبيعي:  ة أو الُمســــط� كـل حـاٍو طبيعي� للميـاه يحتوي على كميـة من الميـاه العـذـب

البحيرات ( أنواع الغوص؛ ومنها على ـسبيل المثال ال الحـصر:  المالحة كافية لممارـسة أي نوع من 

  .) البحار والمحيطات واألنهار -الطبيعية

ا لممارســـة رياضـــة الغوص، حســـب ما قوارب الغوص ا أو جزئي� صـــة كلي� : هي القوارب المخصـــ�

  ُتحدده أنظمة االتحاد، والجهات المعنية بتصنيف وترخيص وسائط النقل البحرية.

ُيقـصد به أي عمل ال يقوم به إال َمن وـصل إلى مرحلة ِمن ترافي في رياـضة الغوص: العمل االح

ل له ممارسة ذلك العمل في مجال رياضة الغوص.   التأهيل؛ بحيث ُتَخو�

اص؛ ليصــبح بموَجِبه مؤهًال لممارســة الغوص أو التأهيل المتخصــص ل عليه الغو� : تأهيل يحصــُ

يير فنية متخصـــصـــة؛ على ســـبيل المثال ال الحصـــر: تدريبه في أماكن أو ظروف تســـتلزم معا

  الغوص الليلي أو الغوص في الكهوف.

   : هي المياه الواقعة باتجاه البر ِمن خطوط األساس.المياه الداخلية للمملكة

: تمـتد ســـــيادة المملـكة ـخارج إقليمـها البري ومـياهـها اـلداخلـية إلى بحرها البحر اإلقليمي للمملـكة

ه اإلقليمي،  د� ــاس، َوـحَ اتـجاه البحر ِمن خطوط األســ ا ـب ــاـفة اثني عشــــر ميًال بحريـ� ويمـتد مســ

ــاس  ه ِمن أقرب نقطـة على خطوط األســ ل نقطـٍة علـي ذي يكون بعـد ـك الخـارجي هو: الخط اـل

  مساوًيا لعرض البحر اإلقليمي، ويشمل ذلك قاع البحر وباطن أرضه.
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ــة ــادية الخالصـ ــرًة وراء بح المنطقة االقتصـ ــقة له، وتمتد إلى تقع مباشـ رها اإلقليمي ومالصـ

  الحدود البحرية مع الدول المجاِورة والمقاِبلة للمملكة.

  

  المادة الثانية: الهدف من الالئحة: 

 الوزارةتهدف هذه الالئحة إلى تنظيم رياـضة الغوص في المملكة، وتحديد ـصالحيات واختـصاـصات  

  واالتحاد في هذا الشأن.

  

  الثالثة: نطاق تطبيق الالئحة: المادة 

 تسري أحكام هذه الالئحة على التالي: � ١٫٣
 الغوص الرياضي، والغوص التقني، والغوص الُحر.  � ١٫١٫٣
اصين المحترفين وغير المحترفين. � ٢٫١٫٣   الغو�

 ال تسري أحكام هذه الالئحة على الغوص العسكري والغوص التجاري. � ٢٫٣
   



 

 )20( ) من8( صفحة

 المادة الرابعة: تنظيم رياضة الغوص: 

ا  ــة الغوص في المملكـة، والنهوض بـه اضــ ه تنظيم رـي ــأـن يتولى االتحـاد العمـل على كـل� مـا ِمن شــ

  :وِمن ذلك -والجهات المعنية الوزارةبالتنسيق مع  -وتطويرها

تشـجيع االسـتثمار في رياضـة الغوص، عن طريق توفير البيئة التي ُتسـاعد على َجْذب القطاع  � ١٫٤

 �إجراءات ذلك الخاص لالستثمار فيه، وتسهيل

إيجاد البيئة المالئمة لتحقيق التنمية الُمـستدامة لرياـضة الغوص في المملكة ِمن خالل تنـسيق  � ٢٫٤

  .المجالالجهود والتدريب، وتباُدل المعلومات، وتوفير الخدمات االستشارية في هذا 

  �البحرية والتعريف بهاالمحاَفظة على الموارد الطبيعية البيئية والتاريخية واألثرية  � ٣٫٤

  �تعزيز مبدأ االستدامة للبيئية البحرية � ٤٫٤

  �المحافظة على معايير األمن والسالمة � ٥٫٤

توحيد الممارســـات والمعايير وتطويرها، بما َيضـــمن الجودة والســـالمة في رياضـــة الغوص،  � ٦٫٤

  �وإيجاد الوعي بالمعايير المعتَمدة ومتاَبعة تطبيقها

ماعات والندوات والمعارض الخاصـة برياضـة الغوص، َوْفق التنـسيق لتنظيم المؤتمرات واالجت � ٧٫٤

ة   �األنظمة المرعي�

  .تنظيم البطوالت الخاصة برياضة الغوص، وفق األنظمة المرعية � ٨٫٤

الترويج لرياضـــة الغوص، ِمن خالل قنوات التواصـــل؛ كالمجالت الدورية، ووســـائل اإلعالم  � ٩٫٤

  �األخرى، ووسائل التواُصل االجتماعي

الصــعوبات والمعوقات التي ُتواجه رياضــة الغوص وتذليلها باســتمرار، والتنســيق في دراســة   � ١٠٫٤

 ذلك مع الجهات ذات العالقة.

  .ترخيص منظمات الغوص العالمية للعمل في المملكة وفقا لمعايير الجودة والسالمة � ١١٫٤

 ترخيص مراكز الغوص العاملة في المملكة وتصنيفها ووضع ضوابطها بالتعاون مع كل الجهات � ١٢٫٤

 .المعنية

  .والدولية اإلقليميةتمثيل المملكة في المسابقات والفعاليات  � ١٣٫٤
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 الفصل الثاني 
  تراخیص الغوص 

  

  المادة الخامسة: االختصاص بَمْنح التراخيص: 

  .الوزارةيختص االتحاد بمنح التراخيص الفنية في هذه الالئحة بعد صدور التراخيص اإلدارية من 

  

  المادة السادسة: تراخيص منظمات الغوص: 

ُيشترط لممارسة الغوص الرياضي أو الغوص التقني أو الغوص الُحر؛ الحصول على عضوية او  

     إحدى منظمات الغوص المعتمدة أو المرخص لها من االتحاد.ترخيص ساري المفعول صادر ِمن 

  

  المادة السابعة: تصاريح الغوص الرياضي والتقني والُحر: 

الحصول على    -سواء في المسطحات المائية الطبيعية أو االصطناعية- يشترط لممارسة الغوص   � ١٫٧

ٍد بمكان ومدة زمنية ِمن خالل مركز غوص مرخص من    االتحاد. تصريح محد�

يتولى مركز الغوص إصدار التصاريح الالزمة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، َوْفَق اإلجراءات   � ٢٫٧

دة في ضوابط ترخيص مراكز الغوص التي ُيِقرها االتحاد.     المحد�

  

اصين المحترفين وغير المحترفين:    المادة الثامنة: ممارسة الغوص للَغو�

ا، أو  -ف  يحق� ألي غواص محترف وغير محتر ا، أو ســائًحا نظامي� ســواء كان مواطًنا، أو مقيًما نظامي�

ا في المملكة   ممارسة الغوص، وفق الضوابط والشروط والمتطلبات التي َيَضُعها االتحاد   -زائًرا نظامي�

ا، ووفق اإلجراءات التي تحددها الجهات ذات العالقة. ثها دوري�    أو ُيَحد�
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  الفصل الثالث 
 منظَّمات الغوصترخیص 

 

  المادة التاسعة: الترخيص لعضوية منظمات الغوص: 

م طلبا  ي � ١٫٩ جب على كل منظمة غوٍص ترغب بان يتم اعتماد العمل بعضوياتها في المملكة أن ُتَقد�

عن طريق االتحاد، َوْفَق ضوابط الترخيص للمنظمات    الوزارةللحصول على الترخيص الالزم ِمن  

ها االتحاد وبما ال يتعارض مع األنظمة والقوانين التي تنظم عمل الشركات  األجنبية التي  ُيِقر�

 والمنظمات األجنبية في المملكة. 

يجب على منظمات الغوص تعديل أوضاعها بما يتفق مع األحكام المنصوص عليها في هذه   � ٢٫٩

  الالئحة وما ُيصدره االتحاد تنفيًذا لها.  

  

  نظمات الغوص: المادة العاشرة: حق رفض اعتماد م

لالتحاد الحق� في َرْفض الترخيص او العضويات ألي منظمة غوص، أو إيقاف ترخيصها في المملكة  

  �َوْفقًا العتبارات المصلحة العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 )20( ) من11( صفحة

  الفصل الرابع 
  ترخیص مراكز الغوص

  

  المادة الحادية عشرة: ترخيص إنشاء مركز غوص: 

ة األخرى، يجب على َمن يرغب بإنشاء مركز غوص الحصوُل   مع مراعاة اختصاص الجهات المعني�

  والتي  االتحادعلى الترخيص الالزم، وفًقا ألحكام هذه الالئحة، ووفًقا للضوابط الفنية التي يقرها 

  .  الوزارةتمنحها 

  

  الغوص: المادة الثانية عشرة: العمل في مراكز 

أو العمـل الفني � ولممـارســــة العمـل االحترافي في ريـاضــــة الغوص ال يجوز توظيف أي موظف 

المتخصــــص في مراكز الغوص، إال وفًقا للضــــوابط التي يضــــعها االتحاد، وبما ال يتعارض مع نظام 

 العمل.

  

  المادة الثالثة عشرة: الجهة المختصة بتقديم خدمات الغوص: 

واالتحاد بتقديم خدمات الغوص، وفًقا   الوزارةُتَعد� مراكز الغوص هي الجهة المختصة نظاًما ِمن ِقَبل  

  لما ُيصدره االتحاد ِمن ضوابط.

  

  المادة الرابعة عشرة: تقييم ومتابعة مراكز الغوص: 

م االتحاد وبشــــكٍل دوري� مراكز الغوص وفًقا إلطار   قياســــي مرجعي ُيطوره االتحاد لهذه الغاية، ُيَقي�

ا على موقع  ا، ونشــــر معلوـمات أدائـه ا وطبيـعة عملـه اء على حجمـه على أن يتم تصــــنيف المراكز بـن

ا  ل المعلومـات التي يطلبـه ة، ويلتزم المركز بتقـديم ـك ة واإللكترونـي ه الورقـي االتحـاد وفي مطبوعـاـت

  و شرط.االتحاد كشرط الستمرارية نشاطه، ودون َقْيٍد أ

 



 

 )20( ) من12( صفحة

  المادة الخامسة عشرة: التزامات مراكز الغوص: 

  تلتزم مراكز الغوص بالتالي:

 لوائح وإجراءات وتعليمات االتحاد. � ١٫١٥

م العمل التجاري في المملكة. � ٢٫١٥  األنظمة التي ُتنظ�

 قوانين ولوائح منظمات الغوص المعَتَمدة. � ٣٫١٥

 .أي أنظمة أخرى تتقاطع مع عمل المراكز وتنظم بعض أو كل أنشطتها � ٤٫١٥

 

المادة الســادســة عشــرة: تســهيل تعامل مراكز الغوص مع الجهات الحكومية ذات 

 العالقة: 

بتقديم الدعم والمـساَندة لمراكز الغوص أمام الجهات ذات العالقة   الوزارةيقوم االتحاد بالتنـسيق مع 

 في حال وجود أي معوقات ُتعيق عَمل مراكز الغوص أو ممارسة نشاطها. 

 

  

  

  

    



 

 )20( ) من13( صفحة

  الفصل الخامس 
  التدریب على الغوص 

  

  المادة السابعة عشرة: التدريب للحصول على ترخيص ِمن منظمات الغوص: 

ــائح نـظامي أو زائر نـظامي الحصــــوُل على ـتدرـيب  � ١٫١٧ َيحق ألي مواطن أو ُمقيم نـظامي أو ســ

لـه للتقـدم بطلـب الحصــــول على ترخيٍص ِمن منظمـة غوص؛ كغواص محترف أو غير  ُيَؤه�

 محترف. 

ص لها. � ٢٫١٧  ُيشترط أن يكون التدريُب وفًقا ألحكام هذه المادة في أحد مراكز الغوص المرخ�

مة ِمن منظمة غوص مرخصــة ُيشــترط أن   � ٣٫١٧ يكون التدريب عبر مناهج ومؤهالت ودورات ُمقد�

  من االتحاد، ووفق شروط االتحاد وشروط منظمة الغوص.

 

اصين غير المحترفين:   المادة الثامنة عشرة: تقديم التدريب من الغو�

  العملي في المملكة.ال َيحق للغواصين غير المحترفين تقديم أي نوع ِمن أنواع التدريب النظري أو 

  

اصين المحترفين:    المادة التاسعة عشرة: تقديم التدريب من الغو�

ال يحق للغواـصين المحترفين ِمن الـسائحين النظاميين أو المقيمين بـصفة نظامية، أو الزائرين بـصفة 

ــي في المملكة   ــاط الغوص الرياض  تقديُم أي نوع  -نظامية والذين يعملون في جهات ال تعمل في نش

ْح لهم بذلك ِمن  ر� ِمن أنواع التدريب النظري أو العملي للغوص ـسواء بـشكل جزئي او كامل، ما لم ُيـصَ

  خالل االتحاد، ووفق اشتراطات التدريب التي ُيقرها االتحاد، وبما ال ُيخالف األنظمة ذات العالقة.

   



 

 )20( ) من14( صفحة

  المادة العشرون: تقديم تدريب الغوص التجاري: 

أو محترفي الغوص تقديُم أي تدريب يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر � ُيحظر على مراكز الغوص و

  ممثلة باالتحاد. الوزارةبالغوص التجاري إال بعد الحصول على ترخيٍص ِمن 

  

  المادة الحادية والعشرون: الجهة المختصة بتقديم التدريب في الغوص: 

ل لهــا بتقــديم التــدريــب النظري والعملي للغوص في مراكز الغوص هي الجهــات الوحيــدة  الُمَخو�

ا تُنص� علـيه ضــــوابط ترخيص مراكز الغوص  اصــــين المحترفين، ووفق ـم المملـكة، ومن خالل الغو�

  وضوابط ترخيص الغواصين المحترفين التي ُيقرها االتحاد.

  

  

 

   



 

 )20( ) من15( صفحة

  الفصل السادس 
اصین المحترفین    ترخیص الغوَّ

  

  الثانية والعشرون: الترخيص للغواصين المحترفين: المادة 

اصين المحترفين  � ١٫٢٢ م   -الراغبين في العمل االحترافي في مجال الغوص  -يجب على الغو� التقد�

اصين المحترفين، وُيشترط   بطلٍب رسمي لالتحاد للحصول على ترخيص وطني خاص بالغو�

ل ِمن إحدى منظمات الغوص  لذلك بصفة أساسية أن يكوَن لديهم ترخيٌص ساري المفعو

المرخص لها ِمن االتحاد، وال يحق للغواصين المحترفين القيام بأي عمل احترافي في مجال  

  الغوص إال بهما مًعا. 

ال َيحق� للغواصين المحترفين العمُل في مركز الغوص بشكل كامل أو جزئي، إال بوجود   � ٢٫٢٢

كون ساري المفعول، إضافة إلى  الترخيص الوطني الخاص بالمحترفين ِمن االتحاد، وأن ي

ص لها وسارية المفعول طيلة العمل في  وجود الترخيص ِمن إحدى منظمات الغوص المرخ�

  مراكز الغوص. 

يعامل الغواصون المحترفون الذي ال يرغبون بالعمل االحترافي في مجال الغوص، كغواصين  � ٣٫٢٢

  غير محترفين وفق أحكام الالئحة.  

شـــروط ومتطلبات الحصـــول على الترخيص الوطني للغواصـــين لالتحاد الحق في تحديث   � ٤٫٢٢

 المحترفين في أي وقٍت يراه.

 

منظمات   ويةلتعليق أو اإليقاف أو اإللغاء لعض المادة الثالثة والعشرون: أثر قرارات ا

  الغوص: 

د دة ـل ات الغوص المعَتمـَ ل منظـم ــادرة ِمن ِقبـَ اء الصــ اف أو اإللـغ اُر قرارات التعليق أو اإليـق د آـث ى تمـت

اصـين المحترفين على الترخيص الوطني الصـادر له، وبمنطوق القرار الصـادر، وفي  االتحاد ضـد الغو�

 التاريخ الذي صَدر فيه القرار.

  



 

 )20( ) من16( صفحة

اصين المحترفين:    المادة الرابعة والعشرون: سريان ترخيص الغو�

يكون الترخيص الوطني للغواـصين المحترفين ـساري المفعول ِمن تاريخ ـصدوره، وحتى نهاية العام 

ا في بداية كل ســـنة ميالدية بمقابل مالي ُيحدده االتحاد  د ســـنوي� الميالدي الذي صـــدر فيه، وُيَجد�

  .الوزارةبالتنسيق مع 



 

 )20( ) من17( صفحة

  الفصل السابع 
اصین غیر المحترفین     ترخیص الغوَّ

  

  المادة الخامسة والعشرون: ممارسة الغوص للغواصين غير المحترفين: 

ا، أو زائًرا نـظامـيا  -للغواص غير المحترف  ا نـظاميـ� ا، أو ســــائـحً ا نـظاميـ� ا، أو مقيمـً  -ســــواء أـكان مواطنـً

مات الغوص المعَتَمدة لدى االتحاد، ومن ممارسُة الغوص بناًء على ترخيص صادر ِمن ِقَبل إحدى   ُمنظ�

  خالل تصريح صادر من مركز غوص مرخص من قبل االتحاد.

  

  

    



 

 )20( ) من18( صفحة

  الفصل الثامن 
  بیع وتأجیر وصیانة المعدات 

  

  المادة السادسة والعشرون: الجهة المختصة ببيع وتأجير وصيانة معدات الغوص: 

وتأجير وصيانة معدات الغوص األساسية، وفق  مراكز الغوص هي الجهُة المختصة نظاًما ببيع  

  ضوابط ترخيص مراكز الغوص التي ُيقرها االتحاد.

  

  المادة السابعة والعشرون: بيع وتأجير معدات الغوص األساسية للغواصين: 

ال يحق� لمراكز الغوص تأجير معدات الغوص األساسية إال للغواصين المحترفين وغير المحترفين،  

  سارية المفعول.   يحملون رخصاً الذين 

  

  المادة الثامنة والعشرون: االلتزام بشروط ُمصنعي معدات الغوص: 

عو معدات الغوص لبيع وتأجير وصـــيانة  ن� تلتزم مراكز الغوص بجميع الشـــروط التي يضـــعها ُمصـــَ

  المعدات، وبما ال يخالف أنظمة وزارة التجارة.

  

  ت الغوص الُمستخَدمة: المادة التاسعة والعشرون: بيع وشراء معدا

لمراكز الغوص بيع وشــــراء معـدات الغوص المســــتخـَدمـة؛ وبمـا ال يتعـارض مع األنظمـة واللوائح 

  والتعليمات السارية في هذا الشأن من قبل الجهات المعنية.

  

  

  



 

 )20( ) من19( صفحة

  الفصل التاسع 
  تنظیم الرحالت 

  

  المادة الثالثون: الجهة المختصة بتنظيم رحالت الغوص: 

ة نظاًما بتنظيم رحالت الغوص، وإصـدار التصـاريح الالزمة  � ١٫٣٠ مراكز الغوص هي الجهة المختصـ�

لذلك، ســـواء في المســـطحات المائية االصـــطناعية، أو المســـطحات المائية الطبيعية داخل 

ــة، وعبر قوارب غوٍص  ــادـية الـخالصــ اه االقتصــ اه اإلقليمـية، أو المـي اه اـلداخلـية، أو المـي المـي

زة، وو   فق الشروط والمتطلبات التي ُيحددها االتحاد. ُمَجه�

  ال يسمح للمجموعات أو األفراد بالغوص، دون الحصول على تصريح صادٍر ِمن مركز غوص.  � ٢٫٣٠

يحق� للمركز إـصدار التـصريح بمقابل مادي، ووفق ـضوابط ترخيص مراكز الغوص التي ُيقرها  � ٣٫٣٠

  االتحاد.

 

 الغوص: المادة الحادية والثالثون: مناطق رحالت 

يتولى االتحاد مهمة التنـسيق مع كل الجهات ذات العالقة لتحديد مناطق الغوص في المملكة  � ١٫٣١

  واألوقات المحددة لذلك. 

ل االتـحاد  � ٢٫٣١ دة ِمن ِقبـَ ا في المـناطق المـحد� تلتزم مراكز الغوص بتنظيم رحالت الغوص حصــــريـ�

  والجهات المعنية.

  

 

  

  
  



 

 )20( ) من20( صفحة

  الفصل العاشر
  أحكام ختامیة 

  

  المادة الثانية والثالثون: تنفيذ أحكام الالئحة: 

ــوابط والقواعد واإلجراءات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام  � ١٫٣٢ ــدر االتحاد القرارات والضـ يصـ

  هذه الالئحة.

  يلتزم جميع َمن تسري عليه أحكام هذه الالئحة بما يصدره االتحاد تنفيًذا لها. � ٢٫٣٢

  

  مخالفة أحكام الالئحة:  المادة الثالثة والثالثون: العقوبات على

ب َمن يـخالف أحـكام ـهذه الالئـحة أو  مع ـعدم اإلخالل ـبأي عقوـبة أشــــد ينص عليـها نـظام آخر، ُيـعاقـَ

ــدر تنفـيًذا لـها ـبأي� من العقوـبات  ُيـخالف قرارات أو ضــــوابط أو قواـعد أو إجراءات أو تعليـمات تصــ

  :التالية

 . لمراكز الغوص إلغاء جميع التراخـيص التي رخصتها أوبتعليق  الوزارةتختص  � ١٫٣٣

بفرض غرامـات مـاليـة على مراكز الغوص وفقـًا لجـدول الغرامـات الصــــادر  الوزارةتختص  � ٢٫٣٣

 بالتنسيق مع االتحاد.

ًا لالئـحة  � ٣٫٣٣ اط واألخالق بفرض عقوـبات وغراـمات على الغواصــــين وفـق ة اإلنضـــــب تختص لجـن

 اإلنضباط واألخالق.

 االنضـــــباطلى قرارات لجـنة ـناف ـبالنظر والفصــــل في االســــتئـناف عتئتختص لجـنة االـســـ   � ٤٫٣٣

 ق.واألخال

 

 المادة الرابعة والثالثون: سريان الالئحة: 

رئيس اللجنة األولمبية  � وزير الرياضةتسري هذه الالئحة وُيعمل بها ِمن تاريخ المصادقة عليها ِمن 

 العربية السعودية. 


