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 (ح) قسمال

 رحالت الغوص تنظيمضوابط 

 :
ً
 :أحكام عامةأوال

 .املذكورة في هذه الالئحة والقواربأنواع الرحالت تطبق هذه األحكام العامة على جميع  .1.1

والجهات ذات العالقة االلتزام بجميع الشروط والضوابط العامة املنظمة للرحالت والصادرة عن االتحاد  .2.1

 ومنظمات الغوص الدولية.

استيفاء جميع املتطلبات والشروط الخاصة بقوارب الغوص والتعليمات واألنظمة الصادرة من الجهات ذات  .3.1

 منظمات الغوص الدولية.، و العالقة، على سبيل املثال وليس الحصر: حرس الحدود، وزارة النقل

لرحالت البحرية أو فيها مالم يكن لديه هوية او اقامة أو جواز سفر ال يجوز تسجيل أي شخص للمشاركة على ا .4.1

 أو تأشيرة نظامية سارية املفعول.

( عام التسجيل واملشاركة في الرحالت البحرية بشرط أن يكون بصحبة شخص راشد 15يحق لألفراد دون سن ) .5.1

 أو محترف غوص على متن الرحلة. 

لبيئية الصادرة من الجهات ذات العالقة، على سبيل املثال وليس االلتزام بتنفيذ اإلرشادات والتوجيهات ا .6.1

 .الدولية الحصر: وزارة البيئة والزراعة واملياه، منظمات الغوص

يحظر ممارسة صيد أو إخراج الكائنات البحرية بجميع أنواعها خالل رحالت الغوص على سبيل املثال وليس  .7.1

، ويستثنى من ذلك استخدام قصبة الصيد في األوقات التي الحصر: األسماك، الشعب املرجانية، خيار البحر

 ال يكون فيها غواصين تحت املاء.

املخلفات أو بقايا املأكوالت في املاء للحفاظ على  التخلص من أي نوع منيحظر إطعام الكائنات البحرية و  .8.1

 التوازن البيئي.
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: الشروط املطلوبةثاني
ً
 :ا

ال يجوز و مركز الغوص هو الجهة الوحيدة املخولة بالتنظيم واالعالن عن رحالت الغوص لألغراض التجارية،  .1.2

  .ممارسة األعمال التجارية في الغوص اال عن طريق مركز غوص

 إضافة، مع ترخيص صادر من وزارة الرياضة على حصوله حال في فقط الغوصللمركز تنظيم رحالت  يحق .2.2

 .االتحادنشاط تنظيم رحالت غوص بالعضوية الصادرة له من قبل 

 نم ساري  ترخيص ديهملدى مركز الغوص ول املسجلين املحترفين الغواصين من الرحلة قائد يكون  بأن االلتزام .3.2

 .االتحاد

 لالتحاد والرفعوالجهات ذات العالقة، االتحاد  إبالغحال وقوع حادث أو طارئ خالل الرحلة يجب على املركز  في .4.2

 .بتقرير مفصل عن الرحلة والحادث

 بها موقع رسو له يلتزم مركز الغوص بتسجيل قوارب الغوص التابعة  .5.2
ً
تلك القوارب أو املتعاونة معه موضحا

 .)املرس ى(

 خالل الرحالت.عن أي حوادث أو مخالفات  أمام االتحاد سؤولينمقائد الرحلة و منظم يكون  .6.2

تحت أسمائهم الشخصية، عن اإلعالن عنها  وأ غوصلل تنظيم الرحالت التجاريةال يحق للغواصين املحترفين  .7.2

 .املتعاون معه بل تكون تحت اسم مركز الغوص

 .هااإلعالن عن وأ غوصلل الرحالت التجاريةتنظيم ال يحق للغواصين الغير محترفين  .8.2

: لثثا
ً
 :قارب الغوص على يلي ما توفير ا

 الغواصين وخروجهم من املاء بأمان. لدخول مناسب مزود بسلم  مكان .1.3

 .ألفاالغوص  وراية علم .2.3

 .أولية إسعافات معدات .3.3

 والقيام ،(غواصين 4 لكل لتر 4 أسطوانةبما يتناسب مع عدد الغواصين ) الطوارئ  حال في أكسجين أسطوانات .4.3

 .املصنعة الجهة تعليمات حسب بصيانتها

 .الجهات ذات العالقةوبما تحدده  البحرية،بعدد مناسب للحمولة التشغيلية للواسطة  نجاة أطواق .5.3

 .الجهات ذات العالقةوبما تحدده  البحرية، للواسطة التشغيلية الحمولة بعدد نجاة تاستر  .6.3

 .لالنزالق مانعة أرضية .7.3

 .الغوص معداتمناسب لحفظ  موقع .8.3

 .الغوص أسطواناتمناسب لحفظ  موقع .9.3

 .الغوص مواقع /ملوقع خريطة .10.3

 .طوارئ  إخالء خطة .11.3

 .واضح موقع في مهمالت سالل .12.3

 أي متطلبات سالمة أخرى مطلوبة من الجهات ذات العالقة.  .13.3
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: رابع
ً
 قوارب الغوص: شروط توفير معدات غوص علىا

 .صيانة املعدات وفحصها بشكل مناسب وحسب الشروط التبعة .1.4

 .تعبئة االسطوانات بالهواء أو الغازات املناسبة .2.4

 .جهاز تحليل الغازات للتأكد من نسبة الغازات املختلفة في األسطوانات .3.4

 التأكد من نقاء الهواء باألسطوانات. .4.4

 خامس
ً
 باالشتراطات االلتزام يجب اليخت،/القارب على هواءال تعبأة كومبروسر  )ضاغط هواء( وجود حال في: ا

 .دوري بشكل والغازات الهواء نقاء جودة بشهادة االتحاد تزويد مع أعاله

 سادس
ً
 واألجهزة املعدات جميع وتفقد املركز  ينظمها رحلة أي من التأكد( يخوله من أو ) لالتحاد يحق: ا

  يراه وقت أي في والسجالت والتجهيزات
ً
 االعتراض للمركز  يجوز  وال ( مجدولة وغير  مجدولة وبزيارات) مناسبا

 .ذلك على

: ابعس
ً
عن كل رحلة، ويحتفظ به للرجوع إليه عند الحاجة، موضح به : يجب إعداد تقرير مفصل تقرير الرحلةا

 :البيانات التالية

 .القارب اسم .1.7

 .للقارب التشغيلية السعة .2.7

 .والتاريخ اليوم .3.7

 .الرحلة مدة .4.7

 .الرحلة مواقع /موقع .5.7

 .الرحلة طاقم بيانات .6.7

 .املحترفين الغواصين من الرحلة قادة /قائد بيانات .7.7

 وبياناتهم.( الزبائن) بالرحلة املشاركين عدد .8.7

 قائمة بأسماء جميع من هم على قارب الغوص من الطاقم والغواصين .9.7

 .ومستوياتهم الغواصين عدد .10.7

 .لكل غواص املنفذة خالل الرحلة الغطسات عدد .11.7

 .عدد الغطسات املنفذة خالل الرحلة .12.7

 .املرس ىمن  العودة ووقت املغادرة وقت .13.7

الغوص الدولية، والتوقيع عليها من قبل الغواصين  تجهيز واستخدام جميع النماذج املطلوبة من قبل منظمات .14.7

، تسجيل املشاركين بالرحلة، على سبيل املثال وليس الحصر: إخالء املسؤولية، االلتزام باتباع التعليمات

 وحصر الغواصين.

 .(حادث وقوع حال في)حادث موضح به جميع البيانات  تقرير .15.7
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ً
 : قوارب التأجير:ثامنا

عن طريق  ، ويمكن لهم ذلكهااإلعالن عن والرحالت التجارية للغوص ألقوارب املرخصة للتأجير تنظيم لال يحق  .1.8

مراكز الغوص املرخصة من وزارة الرياضة، والتي يكون لديها نشاط تنظيم رحالت غوص بالعضوية الصادرة 

 .من قبل االتحاد

، بينهمن مراكز الغوص وحسب االتفاق عقود تعاون مع أي عدد متوقيع املرخصة للتأجير  قواربليحق ل .2.8

 ،فيها املذكورةالبنود و واملنصوص عليها بهذه الضوابط  رحالت الغوصعليها جميع ما ينطبق على وينطبق 

 .ا يصدره االتحادوجميع م

 

: قواربتاسع
ً
 الغوص السياحية: يخوت /ا

لعمل في البحر اإلقليمي للمملكة العربية السعودية ها ااملرخص لالسياحية الغوص  يخوت/لقوارب سمحي .1.9

 .الجهات ذات العالقةقبل االتحاد و في املناطق املسموح بها من ة يلألغراض السياحممارسة نشاط الغوص 

لعمل في البحر اإلقليمي للمملكة العربية ها ااملرخص لقوارب/يخوت الغوص السياحية في حال ممارسة  .2.9

 اآلتي: جب مراعاةفيالتجارية  نشاط الغوص لألغراض السعودية

ي عدد مع أعقود تعاون وحسب االتفاق  املسؤول/ املسؤولين عن قارب/يخت الغوص السياحي توقيع .1.2.9

املرخصة من وزارة الرياضة والتي يكون لديها نشاط تنظيم رحالت غوص بالعضوية الغوص اكز مر من 

 .الصادرة من قبل االتحاد

 عن طريق مراكز الغوص املتعاون معها. يكون  عن رحالت الغوصتنظيم أو اإلعالن  .2.2.9

جميع ما ينطبق على رحالت الغوص واملنصوص عليها ة يقوارب/يخوت الغوص السياحينطبق على  .3.2.9

 .وجميع ما يصدره االتحاد ،ذكورة فيهاامل البنودو بهذه الضوابط 

 


