
 

2005لسنة( 81) تعليمات رقم  

 تعليمات خاصة بتنظيم ترخيص مراكز الغوص في العقبة

   
  لةا ظاةات ظياةيل الةي ة  36صادرة بمقتضى الصالحيات المخولة  لمملمةف  ةل الةقة ة ( م   لةا المةادة (  

ى طالصةةادر بمقتضةة 2001   لسةةي 11االسةةتامار   طظيو   ةةا لمييقةة  الالقةةة  االاتصةةاد   الخاصةة  راةةل ( 

.                                                   2000  لسةةةةةةةةةةةةةةةي  32اةةةةةةةةةةةةةةةاظوا لييقةةةةةةةةةةةةةةة  الالقةةةةةةةةةةةةةةةة  االاتصةةةةةةةةةةةةةةةاد   الخاصةةةةةةةةةةةةةةة  راةةةةةةةةةةةةةةةل (

                                                 

 

ظةة صيم ل ا ةةغ الفةةول  ةةل الالقةةة     ظياةةيل ظسةةمى  ةةلت التالميمةةات ( ظالميمةةات ( 1المااا) ) 

                                             ال سمي .ش  ا بالل  دة لا ظار خ ظ ط المل بها

 

 كةةةوا لمكممةةةات طالالةةةةارات التاليةةة  حيامةةةا طردت  ةةةل  ةةةلت التالميمةةةات المالةةةاظل  (2الماااا)  ) 

 المخصص  لها مدظات لالل ظدل الق  ي  عمى غي  ذلك .                                 

 

  الخاص .االاتصاد   لييق  الالقة   :    المنطقة

: سمي  لييق  الالقة  االاتصاد   الخاص  .     السلطة   

: للمف لةوضل لييق  الالقة  االاتصاد   الخاص  .    المجلس  

: لد     صدلات  المستام  .    المديرية  

: لتيغت الالقة  الةح ي .      هالمتنز  

: إدارة لتيغت الالقة  الةح ي .     اإل)ار    

.  ه:  ل  غ مط ظادي الفول الم اد ظ صيص     المركز  

 

  قدت طمب ظ صيم الم  غ لمسمي  عمى اليموذج المالد لللك لدى المد     .       (3الما)  ) 

 

 تةةةولى لتيةةةغت الالقةةةة  الةحةةة ي لهمةةة  الكشةةةى الةيةةةل طالةةةدطري عمةةةى الم  ةةةغ              (4الماااا)  ) 

طاألجهةغة طالكةوادر الالةلة  حسةب المواصةةات    طالتحقق لةا ظةو ي ت لممالةدات                 

الةيية  المالتمةةدة طإصةدار ةةةهادة بةةللك ظقةدت ل  قةة  بيمةب التةة صيم مط التلد ةةد                     

ة  ي  التغات الم  غ بد ع ال سوت المستحق  لقابل  لا الكشى .                               

  

م الالةت ليقاطة الهواء طظةقد المالدات طاألجهغة  ةل مي  حق لإلدارة إج اء الةح (5الما)  ) 

 طات ظ ات لياسةاً طال  لوة إلدارة الم  غ االعت اض عمى ذلك.

 

 لةةب عمةةى ل ا ةةغ الفةةول ضةة طرة التسةةليل لةةدى اإلدارة طد ةةع الةةةدل المةةالل  (6المااا)  )  

                                                 المستحق .  

 



ل ا ةةغ الفةةول غيةة  المسةةلم  لةةدى اإلدارة دصةةول مط اسةةتالمال مط   ميةةع عمةةى (7) المااا)  

                               المتيغت.الفول  ل لوااع الفول الوااال  ضما حدطد 

 

  لب عمى الم  غ ما  و   لا  مل :                                                  (8الما)  ) 

      كوا لا لدربل الفول درج  مطلةى  مردظل الليسي  لد    يل لمم  غ -م                 

 طالسموك.ا  كوا حسا السي ة مط                    

عةةدد لياسةةب (ال  قةةل عةةا عشةة  ا  لةةا لالةةدات الفةةول اللاظيةة  طظشةةمل  –ب 

 القةةةدليا طةعةةةاظى  طالقصةةةة  الوجه طايةةةا   المضةةةفوط اسةةةيواظات الهةةةواء 

طلالبةةف  الهةةواء  طجهةةاة التةةيةف (لةةيال  التةةواةا طسةةت ة  األثقةةال طحةةغات 

 طساعات الالمق طالهواء. الفوال حما   

عدد  اف لا لدربل الفول المل ا ال ظقل لؤ الظهل عا ةهادة ثةال  ظلةوت  -جـ 

   . Instructorمط ةهادة لدرب غول درج  مطلى (

ل عةا ال ظقةل لةؤ الظه (اائةد غةول  عدد  ةاف لةا لسةاعدي لةدرب غةول –د 

 .   ( Dive Master)ظلمتيا مط ةهادة 

 الهواء. ةظ مدطات طلالدات الفول طاسيواظاتلكاا لياسب لح - ـ 

لكةةةاا طجهةةةاة لتالة ةةة  اسةةةيواظات الهةةةواء ( مة سةةةور  ليةةةابق لممواصةةةةات  –ط 

 الدطلي .

 لكاا ظةد ل المالبف لكال الليسيا. –ة 

 يمي  .غ    ظدر ب ظحتوي عمى مجهغة إ ضاح ططسائل ظالم -حـ 

 دطرات صحي  لكال الليسيا. –ط 

طسةةةيم  اظصةةةال لياسةةةة  (ظميةةةةوا   جهةةةاة السةةةمكل   صمةةةوي   عمةةةى ارظةةةةاط  –ي 

 بم ا غ الد ا  المدظل طالمستشةيات .

الكتةةب طالم اجةةع طالةةدطر ات طالتالميمةةات الميامةة  ألظةةوا  الفةةول المختمةةة   –ك 

 الصادرة عا  ي ات الفول الدطلي  .

الالةلة  طالكةادر المؤ ةل السةتالمالها عمةى ما ظكةوا  الالالة  لالةدات السةالل  –ل 

  -: التالل صالح  لالستخدات ط ل حال  جا غ   ظال  طظشمل 

 .  عدة إسالا ات مطلي  ثابت  طلحمول 

  القارب.طحدات م سليا  ل الم  غ طالحا م  ط / مط 

 

     - التالي :بالم  غ الد اظ  طالسلالت   توا  ما   لب( 9)الما)   

ً  –م  إثةةةات ةخصةةياظهل ط  د تةة   ةةولل لتسةةليل الغائةة  ا طجيسةةياظهل لتضةةميا

  يها.مسماء الم ا قيا طالمدربيا طاأللا ا التل  مارسوا الفول 

 

 سلل ايد الالالميا ططظائةهل . –ب 

 



سةةلل صةةياظ  المالةةدات طظسةةليل سةةاعات التشةةفيل لضةةواغ  الهةةواء  -جةةـ 

 خ إظتةةاج اسةةيواظات الهةةواء طمعمةال الصةةياظ  لكا ةة  المالةةدات ط ةللك ظةةار

 صالحيتها.طظار خ اظتهاء 

 

 سلل لقيد الشهادات اليةي  لمغائ  ا طالالالميا . –د 

 

سةةلل ايةةد المالةةدات طمظواعهةةا طصةةالحيتها طظةةار خ إجةة اء الةحةةول  - ةةـ 

 الةيي .

 

 لب عمى الم ا غ اظةا  ظالميمات لتيغت الالقة  الةح ي طاطةال  الالةالميا  (  10الما)  )

  ل الم  غ.  ا عميها ططضالها  ل لكاا بارة طالغائ

 

 لب عمى الم ا ةغ إجة اء الةحةم الهيدرطسةتاظيكل طالاةا  ي ط حةم  ( 11الما)  )

ل  ةةغ  يةةل لالتمةةد طحسةةب المةةدد  اليقةةاطة السةةيواظات الفةةول لةةا اةةةل 

  -الغليي  التالي  :

 الةحم الهيدرطستاظيكل :  ل صمف سيوات 

 يا طظصىالةحم الاا  ي         :  ل سيت 

  حم اليقاطة              :  ل ثالث  مةه  

          

 حةم اسةيواظات الفةول   الم ا غ باظةا  لالا ي  الهواء لمفول طلالةا ي ظمتغت( 12الما) )

 المالتمدة دطلياً.

 

 - لب عمى الم ا غ إظةا  لا مل :( 13الما) )

    لةي ةة   ةةل لكةةاا ظةةا   طضةةع التالميمةةات طالممحقةةات الخاصةة  بالحةةةاظ عمةةى ا -م           

 سواء  ل الم  غ مط  ل طسائ  اليقل الخاص  ب .

عدت ظشفيل مي لدرب غي  حاصل عمى الشهادة الميموبة  لممارسة  الفةول  -ب 

 .مط غي  حاصل عمى الموا قات الالةل  طالتدر ب

 

 - تاليا عمى مصحاب الم ا غ ظو ي  التألييات التالي  :( 14الما) )

  .Medical Insuranceالفول ( ظأليا عمى لدربل  -م

ظةةأليا الم  ةةغ بحيةة   شةةمل التةةأليا عةةالج الفواصةةيا عةةا ط  ةةق الم  ةةغ  ةةل  -ب

 غ    الضف  الالكسل.

 

 

 



مصحاب الم ا غ طالمسؤطليا عا إدارظهةا ل اعةاة صةح  الةياظةات الواجةب  عمى( 15الما) )

ال  لةوة إظةاعها  ل الد اظ  طاإل صاالت طغي  ا لا المستيدات الخاص  بالممهل ط

لهةةل االلتيةةا  عةةا ظقةةد ل م ةة  بياظةةات لمةتشةةل السةةمي  مط ما  حولةةوا دطا ايةةالهل 

 بأعمالهل عمى الوجه األ مل.

 

التصةةة  ل المميةةةوح لمم  ةةةغ اذا لةةةل  ةاةةةة  ظشةةةاط  االاتصةةةادي  إلفةةةاءلمملةةةف ( 16الماااا) )

التصة  ل إال إذا ظةل ظمد ةد  ةلت المةدة اةةل  هالمسموح له صالل سي  لا ظةار خ ليحة

 عمى طمب صاحب الم  غ. ظتهائها بياءً ا

 

 -لمملمف ما  ق ر ا قاف الالمل بالتص  ل المميوح لمم  غ  ل الحاالت التالي  : ( 17الما) )

 اذا لارس الم  غ ظشاطاً لحاوراً  ل المييق . -1

 اذالارس الم  غ ظشاطاً لقيداً صال اً ألحكات ظاات التسليل طالت صيم. -2

3-  ً   ل مط محكةةات  ةةلت التالميمةةات طذلةةك بالةةد لةةا ةةة طط التصةة إذا صةةالى م ةةا

 ةالتها.إظلارت بوجوب إلضل صمس  عش   ولاً عمى 

 

 - لب عمى الم ا غ الحاصم  عمى ظص  ل لةاة ة الالمل االلتغات بما  مل :( 18الما) )

ةةة طط التصةة  ل طظالةةد ل مطضةةاعها بمةةا  تةةةق لةةع مي ظالميمةةات الحقةة   -1

 ظصدر ا السمي  بالد ليل التص  ل.

دارة  ةةوراً طصييةةاً  ةةل حةةال ظةة ك احةةد المةةدربيا اط الم ةةةد ا ابةةالا اال -2

 الالمل لدى الم  غ.

  يةةابةةالا السةةمي  صييةةاً طصةةالل لةةدة ماصةةا ا ثالثةةوا  ولةةاً  ةةل حةةال ظفي -3

 لمالمل. هالمد   الةيل لمم  غ اط ظ  

ً ظغط ةةد االدارة  -4 عةةداد الفواصةةيا المةةل ا ملةةوا الم  ةةغ طجيسةةياظهل أب  وليةةا

 بها.طالموااع التل غيسوا 

ظغط د السمي  صالل ةه   اظوا مطل لا  ل عةات بالةياظةات التةل ظحةدد ا  -5

 السمي  بموجب ظالميمات التيايل.

 ظلد د التص  ل سيو اً بالد د ع ال سوت السيو   المق رة. -6

 

 

                                                                        
 

                                                                                              المهندس نا)ر الذهبي

                                                                                         رئيس مجلس مفوضي سلطة

    العقبة االقتصا)ية الخاصة منطقة                                                                                                         

                                                                                                      


