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Dear Independent Instructor,

The Emirates Diving Association welcomes you to Scuba Diver 
Training in the United Arab Emirates.

We would like to bring to your attention some guidelines that will 
make your job easier. The UAE enforces certain diving rules and 
regulations that are meant to increase diving safety. You must 
strictly adhere to these guidelines to avoid clashes with local 
governing bodies. We suggest you thoroughly read these simple 
bullet points before you engage in Scuba Instruction.

TO LEGALLY TEACH RECREATIONAL SCUBA DIVING IN 
THE UAE:
1.	 You	 need	 to	 be	 a	 certified,	 current,	 Open	 Water	 Scuba	

Instructor with your respective training organisation. i.e. PADI, 
NAUI, BSAC, CMAS, SSI, etc.

2. You should register for EDA Membership and provide a copy 
of your current instructor license. This must be renewed each 
calendar year.

3.	 You	should	have	a	signed	affiliation	Instructor	Agreement	on	
file	with	an	EDA	approved	Dive	Centre	in	the	UAE.	You	are	not	
limited to one centre, however all instruction must take place 
through these centres and not on public, private or personal 
property.

4. In support of DAN, the Divers Alert Network, you must carry 
DAN liability and personal insurance.

5. You must have a valid UAE working visa. Instruction may not 
take place as it is illegal to teach and earn whilst on a visit visa.

Should you have any concerns or questions regarding what you 
can and cannot do as an Independent Instructor within the UAE, 
please contact us immediately. 

The Emirates Diving Association thanks you for your support of 
the diving industry and wishes you prosperity in your venture.

PLEASE PROVIDE EDA WITH THE FOLLOWING:
1. Instructor	Certification
2. EDA Membership
3. Copy of Signed Instructor Agreement with Dive Centre(s)
4. DAN Insurance
5. Valid UAE Working Visa

األعزاء	المدربين	المستقلين:
 

في	 السكوبا	 غوص	 تدريب	 في	 للغوص	 اإلمارات	 جمعية	 بكم	 ترحب	 	
اإلمارات	العربية	المتحدة.

نود	لفت	انتباهكم	إلى	بعض	اإلرشادات	التي	تجعل	عملكم	بشكل	أسهل.	
واللوائح	 القواعد	 بعض	 المتحدة	 العربية	 اإلمارات	 دولة	 تفرض	 حيث	
عليكم	 يجب	 الغوص.	 سالمة	 زيادة	 إلى	 تهدف	 التي	 بالغوص	 الخاصة	
الحكومية	 الهيئات	 مع	 التصادم	 لتجنب	 اإلرشادات	 لهذه	 بشدة	 االلتزام	
المحلية.	نقترح	عليكم	قراءة	هذه	النقاط	البسيطة	بدقة	قبل	المشاركة	

في	تعليم	الغوص.	

لتعليم الغوص الترفيهي بشكل قانوني في اإلمارات: 
المياه	 في	 للغوص	 ومعلماً	 حالياً	 معتمداً،	 مدرباً	 تكون	 أن	 يجب	 	.1
	،NAUI 	،PADI مثل	 بك	 الخاصة	 التدريب	 منظمة	 مع	 المفتوحة	

،BSAC	،CMAS	SSI	وغيرها.
 

يجب	عليك	التسجيل	في	عضوية	جمعية	اإلمارات	للغوص	وتقديم	 	.2
نسخة	من	رخصتك	الحالية	كمدرب،	ويجب	تجديد	ذلك	سنوياً.

ومسجلة	 موقعة	 انتساب	 مدرب	 اتفاقية	 لديك	 تكون	 أن	 يجب	 	.3
لدي	مركز	غوص	معتمد	من	جمعية	اإلمارات	للغوص	في	اإلمارات	
العربية	المتحدة.	لست	مقيداً	بمركز	واحد،	ولكن	يجب	أن	تتم	جميع	
العامة،	 الممتلكات	 في	 وليس	 كز	 المرا هذه	 خالل	 من	 التعليمات	

الخاصة	أو	الشخصية.	

لدعم	DAN،	شبكة	تنبيه	الغواصين،	يجب	عليك	أن	تحمل	مسؤولية	 	.4
DAN	والتأمين	الشخصي.	

يجب	أن	يكون	لديك	تأشيرة	عمل	سارية	المفعول	في	دولة	اإلمارات	 	.5
من	 والعمل	 التدريب	 القانوني	 غير	 من	 أنه	 حيث	 المتحدة.	 العربية	

خالل	تأشيرة	زيارة.

إذا	كان	لديك	أي	استفسار	أو	أسئلة	بخصوص	ما	يمكنك	أو	ال	يمكنك	
الرجاء	 المتحدة،	 العربية	 اإلمارات	 داخل	 مستقل	 كمدرب	 به	 القيام	

التواصل	معنا	فوراً.

تشكركم	جمعية	اإلمارات	للغوص	على	دعمكم	لرياضة	الغوص	وتتمنى	
لكم	االزدهار	في	مشروعكم.		

الرجاء إرفاق اآلتي لجمعية اإلمارات للغوص: 
شهادة	مدرب 	.1

عضوية	جمعية	اإلمارات	للغوص	 	.2
كز	الغوص نسخة	من	اتفاقية	المدرب	الموقعة	مع	مركز/مرا 	.3

     DAN	تأمين 	.4
تأشيرة	عمل	سارية	المفعول	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة 	.5

جمعية اإلمارات للغوص 
ص.ب 33220, دبي،	اإلمارات
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