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 (ه) قسمال

  والخدمات واملحفزات ترخيصالزايا م

 
ا
وهي  ،الغواصينو  (ترفي الغوصومح كز املرا) ترخيصالالخدمات العامة التي يقدمها التحاد لحاملي : أول

 كاآلتي:

، والعمل مع الجهات ذات العالقة في  عملال .1.1
ً
تسهيل الوصول ملناطق الغوص والشواطئ املوجودة حاليا

 .الساحلية اململكة دنم جميع في غوص ومناطق مواقع توفير واستحداثعلى 

 .للتدريب مسابحوتوفير  إيجادالعمل على  .2.1

 .املتعلقة بالغوص الفعاليات تنظيم .3.1

 .محترفين الغير والغواصين الغوص ومحترفي الغوص ملراكزوالدورات  التثقيفية الندواتتنظيم  .4.1

 .لغوصل ختلفةاملاملحلية والدولية  بطوالتال تنظيم .5.1

بشكل عام واملسجلين لدى االتحاد لتمثيل اململكة في املسابقات والبطوالت الرسمية دعم الغواصين  .6.1

 اإلقليمية والدولية.

 .من اإلتحاد عند الحاجةوالدعم الفني الحصول على االستفسارات  .7.1

 منظومة أندية الغوص وتفعيل مجتمعات الغوص. العمل على بناء .8.1

املعارض الدولية املتعلقة بمعدات الغوص ومنظمات الغوص والفعاليات املائية العمل على تنظيم  .9.1

 املصاحبة.

الحصول على الرسائل الدورية باألحداث والفعاليات التي يتم تنظيمها عن طريق اإلتحاد وإمكانية  .10.1

 .املشاركة بهاوسبل 

للتسويق كما هو  لحاملي عضوية االتحاد من املراكز واملحترفين استخدام شعار االتحاديمكن  .11.1

  .لخدمات التي يقدمونهال

 ثاني 
ا
 وهي كاآلتي: من مراكز الغوص، ترخيصالالتي يقدمها التحاد لحاملي  املزايا والخدمات واملحفزات: ا

 .التنسيق مع الجهات املعنية لتسهيل عمل مراكز الغوص .1.2

2.2.  
ً
من قبل رواد أعمال  التنسيق مع الجهات املعنية إلعطاء حوافز ومميزات ملراكز الغوص اململوكة واملدارة فعليا

 .سعوديين

التنسيق مع الجهات املعنية إلعطاء األولوية للمشاركة في املشاريع السعودية التي تتطلب افتتاح مراكز غوص  .3.2

 ماحترافية 
ً
  .ستقبال

 .اإللكترونية االتحاد نصاتوص املميزة ونشر معلوماتها على مجوائز تحفيزية ملراكز الغ .4.2
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 .وأخذ املوافقات الالزمة السماح بتنظيم الفعاليات بعد التنسيق مع االتحاد .5.2

 الحصول على االستفسارات من االتحاد عند الحاجة. .6.2

مكانية املشاركة الحصول على الرسائل الدورية باألحداث والفعاليات التي يتم تنظيمها عن طريق االتحاد وإ .7.2

 بها.

 األولوية في الحصول على التحديثات الجديدة. .8.2

 .األولوية في تمثيل اململكة في املعارض واملؤتمرات الدولية املتعلقة بصناعة الغوص .9.2

كات التي يعقدها االتحاد مع الجهات األخرى، على سبيل املثال )شركات الطيران، ااالستفادة من بعض الشر  .10.2

 ..... إلخ(.وشركات االتصال 

 ثالث
ا
وهي  من الغواصين املحترفين، لترخيصالتي يقدمها التحاد لحاملي ا املزايا والخدمات واملحفزات: ا

 كاآلتي:
 .خالل العام جوائز ملحترفي الغوص املميزين .1.3

 من اإلتحاد عند الحاجة.والدعم الفني الحصول على االستفسارات  .2.3

والفعاليات التي يتم تنظيمها عن طريق اإلتحاد وإمكانية املشاركة الحصول على الرسائل الدورية باألحداث  .3.3

 بها.

 األولوية في الحصول على التحديثات الجديدة. .4.3

 .االتحاد بها يشارك أو ينظمها التي والندوات والفعاليات البطوالت خالل االتحاد مع العمل في األولوية .5.3

 .عند الرغبة في ذلكاألولوية في الحصول على موافقات إلنشاء مراكز غوص  .6.3

 .األولوية في املشاركة في الندوات واملعارض الدولية التي يشارك بها االتحاد .7.3

كات التي يعقدها االتحاد مع الجهات األخرى، على سبيل املثال )شركات الطيران، ااالستفادة من بعض الشر  .8.3

 وشركات االتصال ..... إلخ(.


