
  غرفة سياحة الغوص و األنشطة البحرية

  شتراطات الفنية الالزمة للحصول على عضوية الغرفة وترخيص وزارة السياحةاإل

  :مقدمة

دف هذه الالئحة إيل حتقيق السالمة و املستوي املتميز املهين جلميع املراكز و العاملني ذا اال 

إشتراطات الفنية الالزمة للحصول علي شهادة كما دف إيل شرح وتوضيح . جبمهورية مصر العربية

  الصالحية الفنية وعضوية الغرفة واحلصول علي ترخيص وزارة السياحة لألنشطة املختلفة

  :بيان األنشطة 

  ة باهلواءمجيع ارورات املمتلئ –التيوب  –البانانا : لعاب ارورةاأل .1
  ين بورد –بورد  ويك –نزالق علي املاء اإل: اإلنزالق علي املاء و يشمل .2
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  القوارب الشراعية و تشمل القوارب بدون كيل و ذات الكيل املتحرك و الكيل الثابت .5
  كايت سريف .6
 السياحية القوارب ذات القاع الزجاجى بأنواعها والغواصات .7
 رتهه البحرية والصيد للسائحني اهلواه طبقاً لتعليمات احملميات الطبيعيةوالالت السنوركل رح .8

 

  اإلشتراطات الفنية للترخيص للمراكز حسب األنشطة املطلوب الترخيص هلا

  

  

 



 زجاج جانيب غاطسو حجز رحالت قارب ذو قاع زجاجي أ – كاياك –بدال يدوي و كهربائي -1

لعاب ارورة مثل تقدمي نشاط األو ترات جناة او مساعدة للطفوو س تأجري ماسكات و زعانف -

 نزالق علي املاءالبانانا و التيوب و اإل

 :املؤهالت املطلوبة للعاملني

سعافات إمدير فين حاصل علي بطاقة مزاولة املهنة من الغرفة والعاملني حاصلني علي دورات  .1

  غرفة و تكون سارية يف مجيع االوقاتنقاذ من هيئة دولية معترف ا من الإولية و أ

  التحدث بلغة اجنبية واحدة علي األقل .2

رخصة قيادة مركبة حبرية لكل ريس حبري صادرة من اجلهة املعتمدة و حاصل علي بطاقة مزاولة  .3

املهنة من الغرفة و يوجود مدرب واحد علي األقل للتدريب علي قيادة اللنشات حسب األصول 

 املتعارف عليها

 ر املطلوبة للمركزالدفات

 رقام الغرف و الفنادق ملمارسيأمساء و جنسيات و أدفتر حجز لألنشطة اليومية و حمدد به  .1

  األنشطة

  سعاف و املستشفيات و خالفهرقام تليفونات اجلهات الرمسية و الطواريء و اإلأدفتر موجود به  .2

 إن وجد ثبات الشخصية و تصاريح العمل لألجانبإمساء العاملني و صور دفتر أ .3

 املسوغات املطلوبة للعمل

  ترخيص وزارة السياحة .1

ملكية من اجلهة /و عقد ختصيصأالشاطيء /ستغالل من فندق واقع علي البحرإ/جيارعقد إ .2

  املختصة املالكة لألرض

املذكورة يف وثائق تأمني للمسئولية املدنية و احلوادث الشخصية تغطي مجيع املمارسني لألنشطة  .3

  لف جنيه مصري للفرد الواحد يف احلادث الواحدئة أدين ماد أمجيع األوقات و حب



  جباري علي الوحدة البحرية و الطاقمإتأمني  .4

 األدوات املطلوبة باملركز

  جناة صاحلة بعدد املشاركني يف مجيع األنشطة/ سترات طفو  .1

  وليةأسعافات إمعدات  .2

  تصال سلكية و السلكيةإجهزة أ .3

  نظارة معظمة واحدة علي األقل .4

  كهرباء و مياه عذبة مصدر .5

ن إماكن ممارسة كل نشاط و األماكن اخلطرة ألوحة توضح مكان املركز و الشاطيء و  .6

  خالفه..طريق املالحة/ العقبات/ اخلليج/ وجدت و حدود مناطق السباحة و اللنشات

 نقاذلنش خفيف سريع لإل .7

 دوات املطلوبة باملعدات البحريةاأل

  تليفون حممول/جهاز السلكي .1

ة و يرتديها شتراطات هيئة   السالمة و املالحة البحريإجناة مطابقة للمواصفات حسب سترات  .2

  و الوحدة البحرية طوال وجودهم بالوحدة البحريةمجيع الركاب باللنش أ

 سالمة معدات اجلر و احلبال و مناطق التثبيت باللنش حسب املواصفات الفنية .3

 شتراطات املقرإ

و يكون مكان نزول و خروج القوارب عبارة عن ممر رملي و يقع علي الشاطيء مكان النشاط  .1

دارة إمنة و ختضع ملواصفات آو تواجد سقالة عائمة مناسبة أو البيئة أال يسبب ضرر للشعاب 

  .احملميات الطبيعية

  عاقة ملدي النظر ملراقبة النشاط يف مجيع األوقاتإال توجد  .2



و به لوحة بيان األرصاد اجلوية و خريطة ستقبال الرواد و شرح األنشطة و احلجز كاونتر إل .3

  .املسطح املائي

 مكان مناسب لتخزين املعدات اخلاصة بالنشاط .4

 

 



 نشاط القوارب الشراعية 1سبق يف مسلسل إذا أضيف ملا  - 2

 :املؤهالت املطلوبة للعاملني

  و يزيد عليه 1ما سبق يف مسلسل  .1

مؤهل للتدريب علي مالحة و صيانة  شهادة من اللجنة الفنية للغرفة بوجود شخص او اكثر .2

 القوارب الشراعية بكافة انواعها حاصل علي بطاقة مزاولة املهنة من الغرفة

 الدفاتر املطلوبة للمركز

دفتر حجز لألنشطة اليومية و حمدد به امساء و جنسيات و ارقام الغرف و الفنادق ملمارسي  .1

  . عناوين و تليفونات ممارسي األنشطة يف مصرو األنشطة

  سعاف و املستشفيات و خالفهاجلهات الرمسية و الطواريء و اإل رقام تليفوناتأدفتر موجود به  .2

 إن وجدت ثبات الشخصية و تصاريح العملإمساء العاملني و صور أدفتر  .3

 املسوغات املطلوبة للعمل

  ترخيص وزارة السياحة .1

  الشاطيء/ستغالل من فندق واقع علي البحرإ/جيارعقد إ .2

للمسئولية املدنية و احلوادث الشخصية تغطي مجيع املمارسني لألنشطة املذكورة يف  وثائق تأمني .3

 لف جنيه مصري للفرد الواحد يف احلادث الواحدأدين مائة أمجيع األوقات و حبد 

 األدوات املطلوبة باملركز

  بعدد املشاركني يف مجيع األنشطة مساعدة للطفو/سترات جناة .1

  وليةأسعافات إمعدات  .2

  تصال سلكية و السلكيةإجهزة أ .3

  نظارة معظمة واحدة علي األقل  .4



نقاذ و تدريب س ذو خربة يف قيادة اللنشات و اإلنقاذ و التدريب يقوده ريلنش خفيف سريع لإل .5

فين من اللجنة الختبار اإل هازيجتحاصل علي بطاقة مزاولة املهنة من الغرفة إلالقوارب الشراعية و 

  الفنية

  بةمصدر كهرباء و مياه عذ .6

ن وجدت إماكن ممارسة كل نشاط و األماكن اخلطرة ألوحة توضح مكان املركز و الشاطيء و  .7

 خالفهو..طريق املالحة/ العقبات/ اخلليج/ و حدود مناطق السباحة و اللنشات

 دوات املطلوبة باملعدات البحريةاأل

  تليفون حممول/جهاز السلكي .1

 املالحة المةاملصرية لسيئة اهل مواصفات مساعدة للطفو مطابقة للمواصفات حسب/سترات جناة .2

  و الوحدة البحرية طوال وجودهم بالوحدة البحريةأالبحرية و يرتديها مجيع الركاب باللنش 

  سالمة معدات اجلر و احلبال و مناطق التثبيت باللنشات التأكد من

و األدوات و للقارب الشراعي و من سالمة مجيع املعدات  والفحص ملعاينة اليوميةالتأكد من ا

 وخالفه احلبال و األشرعة

 إشتراطات املرقر

عاقة ملدي النظر ملراقبة النشاط يف مجيع األوقات و إيقع علي الشاطيء مكان النشاط و بدون  .1

و أ و البيئةأيكون مكان نزول و خروج القوارب عبارة عن ممر رملي و ال يسبب ضرر للشعاب 

  . ت ادارة احملميات الطبيعيةتواجد سقالة عائمة مناسبة ختضع ملواصفا

  كاونتر ملقابلة الرواد و شرح األنشطة .2

  حبار بالقارب الشراعيبورة لشرح اجتاه الريح و مكان اإلس .3

 مكان مناسب لتخزين املعدات اخلاصة بالنشاط .4



 لواح الشراعيةنشاط األ 1سبق يف مسلسل أضيف ملا ما إذا  - 3

 :املؤهالت املطلوبة للعاملني

ليه رخصة قيادة مركبة حبرية لكل ريس حبري صادرة من اجلهة و يضاف إ 1سلسل ما سبق يف م .1

  املعتمدة

 كثر مؤهل للتدريب حاصل علي بطاقة مزاولة املهنة من الغرفةأ فرد أو .2

 الدفاتر املطلوبة للمركز

رقام الغرف و الفنادق ملمارسي حجز لألنشطة اليومية و حمدد به أمساء و جنسيات و أ دفتر .1

  األنشطة

  سعاف و املستشفيات و خالفهاجلهات الرمسية و الطواريء و اإل رقام تليفوناتأدفتر موجود به  .2

 ثبات الشخصية و تصاريح العملإمساء العاملني و صور أدفتر  .3

 املسوغات املطلوبة للعمل

  ترخيص وزارة السياحة .1

  الشاطيء/ستغالل من فندق واقع علي البحرإ/جيارإعقد  .2

املدنية و احلوادث الشخصية تغطي مجيع املمارسني لألنشطة املذكورة يف  وثائق تأمني للمسئولية .3

 لف جنيه مصري للفرد الواحد يف احلادث الواحدأدين مائة أمجيع األوقات و حبد 

 األدوات املطلوبة باملركز

طفو بعدد املشاركني يف مجيع األنشطة و تستخدم فقط طبقا لالشتراطات العاملية /سترات جناة .1

  لنشاط األلواح الشراعيةالفنية 

  وليةأسعافات إمعدات  .2

  تصال سلكية و السلكيةإجهزة أ .3



  نظارة معظمة واحدة علي األقل  .4

لنش خفيف سريع لالنقاذ و التدريب يقوده ريس ذو خربة يف قيادة اللنشات و االنقاذ و تدريب  .5

  القوارب الشراعية

 نيةعلي األقل متنوعي املقاسات و املستويات الف لوح شراعي 10 .6

  

 دوات املطلوبة باملعدات البحريةاأل

  تليفون حممول/جهاز السلكي .1

سترات جناة مطابقة للمواصفات حسب اشتراطات هيئة السالمة و املالحة البحرية و يرتديها  .2

  مجيع الركاب باللنش او الوحدة البحرية طوال وجودهم بالوحدة البحرية

 ومن سالمة مجيع املعدات و األدوات و احلبال و خالفهشرعة لواح و األالتأكد من املعاينة اليومية لأل

 قرشتراطات املإ

عاقة ملدي النظر ملراقبة النشاط يف مجيع األوقات و إيقع علي الشاطيء مكان النشاط و بدون  .1

و أو البيئة أيكون مكان نزول و خروج القوارب عبارة عن ممر رملي و ال يسبب ضرر للشعاب 

  .دارة احملميات الطبيعيةإت تواجد سقالة ختضع ملواصفا

  كاونتر ملقابلة الرواد و شرح األنشطة .2

  لواح الشراعيةأساسيات اإلحبار باألو مكان مناسب لتعليم غرفة أ .3

 مكان مناسب لتخزين املعدات اخلاصة بالنشاط .4



 ا سبق نشاط الباراشوت املائيإذا أضيف مل - 4

 :املؤهالت املطلوبة للعاملني

ليه رخصة قيادة مركبة حبرية لكل ريس حبري صادرة من اجلهة إيضاف و  1ما سبق يف مسلسل  .1

  املعتمدة

كثر مؤهل للتدريب حاصل علي بطاقة أو أشهادة من من اللجنة الفنية للغرفة بوجود شخص  .2

كثر من ريس مؤهل لقيادة لنش الباراشوت و البحرية املدربني و الغرفة  و أ مزاولة املهنة من

 ختبار اللجنة الفنيةإا اللنش و جيتازوا املؤهلني للعمل علي هذ

 الدفاتر املطلوبة للمركز

رقام الغرف و الفنادق ملمارسي أمساء و جنسيات و أدفتر حجز لألنشطة اليومية و حمدد به  .1

  األنشطة

  سعاف و املستشفيات و خالفهاجلهات الرمسية و الطواريء و اإل رقام تليفوناتأدفتر موجود به  .2

 ثبات الشخصية و تصاريح العملإني و صور مساء العاملأدفتر  .3

 املسوغات املطلوبة للعمل

  ترخيص وزارة السياحة .1

  الشاطيء/ستغالل من فندق واقع علي البحرإ/جيارإعقد  .2

وثائق تأمني للمسئولية املدنية و احلوادث الشخصية تغطي مجيع املمارسني لألنشطة املذكورة يف  .3

 جنيه مصري للفرد الواحد يف احلادث الواحدلف أربعمائة أدين أمجيع األوقات و حبد 

 األدوات املطلوبة باملركز

  جناة بعدد املشاركني يف مجيع األنشطة/سترات طفو .1

  سعافات اوليةإمعدات  .2



  تصال سلكية و السلكيةإجهزة أ .3

  نظارة معظمة واحدة علي األقل  .4

نقاذ و تدريب اإل س ذو خربة يف قيادة اللنشات ونقاذ و التدريب يقوده ريسريع لإل لنش خفيف .5

 القوارب الشراعية

 دوات املطلوبة باملعدات البحريةاأل

قالع متاماً اإل نعميلطلوع و نزول الباراشوت و ) ورمبالتف(ن اللنش جمهز بطبلية خلفية ن يكوأ .1

  من الشاطيء

طن و طول ال يقل عن  2قوة مقاومة للشد ال تقل عن  -ن يكون احلبل مطابق للمواصفات أ .2

  متر 200

  تليفون حممول/جهاز السلكي .3

الحة امللسالمة املصرية يئة اهلشتراطات إجناة مطابقة للمواصفات حسب  سترات/سترات طفو .4

  و الوحدة البحرية طوال وجودهم بالوحدة البحريةأالبحرية و يرتديها مجيع الركاب باللنش 

 بسهولة و آمانتعمل اهلارنس و البار حالتهم الفنية جيدة و األقفال  .5

 راطات املقرشتإ

عاقة ملدي النظر ملراقبة النشاط يف مجيع األوقات و إيقع علي الشاطيء مكان النشاط و بدون  .1

و أو البيئة أيكون مكان نزول و خروج القوارب عبارة عن ممر رملي و ال يسبب ضرر للشعاب 

  .توجد سقالة ختضع ملواصفات ادارة احملميات الطبيعية

  األنشطة كاونتر ملقابلة الرواد و شرح .2

 مكان مناسب لتخزين املعدات اخلاصة بالنشاط .3



  

  كايت سريف/األلواح الشراعية - 5

 و االثنني معاًأو الكايت سريف أن يعمل مركز متخصص يف نشاط األلواح الشراعية فقط أجيوز 

 :املؤهالت املطلوبة للعاملني

طاقة مزاولة املهنة من ب حدي اهليئات الدولية لأللواح الشراعية وحاصل عليإمدير فين يتبع  .1

  الغرفة  مدرب واحد علي األقل 

نقاذ من هيئة دولية للغوص معترف ا من إولية و أسعافات إالعاملني حاصلني علي دورات  .2

  جنبية واحدة علي األقلتحدث بلغة أاللجنة الفنية للغرفة ال

املعتمدة و جيتاز اذ من اجلهة نقية لكل ريس حبري مسئول عن لنش اإلرخصة قيادة مركبة حبر .3

 ختبار الفيناإل

 الدفاتر املطلوبة للمركز

رقام الغرف و الفنادق ملمارسي أمساء و جنسيات و أدفتر حجز لألنشطة اليومية و حمدد به  .1

  األنشطة

  سعاف و املستشفيات و خالفهاجلهات الرمسية و الطواريء و اإل رقام تليفوناتأدفتر موجود به  .2

 ثبات الشخصية و تصاريح العملإر مساء العاملني و صوأدفتر  .3

 املسوغات املطلوبة للعمل

  ترخيص وزارة السياحة .1

وثائق تأمني للمسئولية املدنية و احلوادث الشخصية تغطي مجيع املمارسني لألنشطة املذكورة يف  .2

 مجيع األوقات و حبد ادين مائة الف جنيه مصري للفرد الواحد يف احلادث الواحد

  



 ملركزاألدوات املطلوبة با

  سترات جناة بعدد املشاركني يف مجيع األنشطة .1

  معدات اسعافات اولية .2

  اجهزة اتصال سلكية و السلكية .3

  نظارة معظمة واحدة علي األقل .4

نقاذ و تدريب يف قيادة اللنشات و اإل نقاذ و التدريب يقوده ريس ذو خربةلنش خفيف سريع لإل .5

  القوارب و األلواح الشراعية

  قل متنوعي املقاسات و املستويات الفنيةلوح شراعي علي األ 40 .6

 مصدر كهرباء و مياه عذبة .7

 دوات املطلوبة باملعدات البحريةاأل

  :ال تقل املعدات عن بالنسبة لأللواح الشراعية

  متنوع) بورد(لوح  40 .1

 شراع بالصاري 60 .2

  :ال تقل عن: بالنسبة للكايت سريف

  الواح 5 .1

  كايت 10 .2

  عةنقاذ و متابإواحد لنش علي األقل   .3

  راديو السلكي .4

  صطدامرشادات و موقف األلواح اخلارجة و القواعد األساسية للمالحة و تفادي اإلإلوحة  .5

 وليةإسعافات أ .6

  



 إشتراطات املقر

عاقة ملدي النظر ملراقبة النشاط يف مجيع األوقات و إيقع علي الشاطيء مكان النشاط و بدون  .1

و أو البيئة ألي و ال يسبب ضرر للشعاب يكون مكان نزول و خروج القوارب عبارة عن ممر رم

  .دارة احملميات الطبيعيةإتوجد سقالة ختضع ملواصفات 

  كاونتر ملقابلة الرواد و شرح األنشطة .2

 مكان مناسب لتخزين املعدات اخلاصة بالنشاط .3



 

 السياحية القوارب ذات القاع الزجاجى بأنواعها والغواصات - 6

 :املؤهالت املطلوبة للعاملني

نقاذ من هيئة دولية معترف ا إولية و أسعافات صلني علي دورات إالعاملني حا -  مؤهل  مدير .1

  وقاتو تكون سارية يف مجيع األ

ادرة من جنبية واحدة علي األقل ورخصة قيادة مركبة حبرية لكل ريس حبري صالتحدث بلغة أ .2

كثر أو أالتدريب بوجود شخص ختبار فين من اللجنة الفنية للغرفة و جلنة اجلهة املعتمدة و جيتاز إ

 يادة اللنشات حسب األصول املهنيةمؤهل للتدريب و ق

 الدفاتر املطلوبة للمركز

رقام الغرف و الفنادق ملمارسي أمساء و جنسيات و أدفتر حجز لألنشطة اليومية و حمدد به  .1

  األنشطة

  ملستشفيات و خالفهسعاف و ااجلهات الرمسية و الطواريء و اإل رقام تليفوناتأدفتر موجود به  .2

 ثبات الشخصيةإمساء العاملني و صور فتر أد .3

 املسوغات املطلوبة للعمل

  ترخيص وزارة السياحة .1

  استغالل  /اجيار/عقد ملكية .2

وثائق تأمني للمسئولية املدنية و احلوادث الشخصية تغطي مجيع الركاب يف مجيع األوقات و حبد  .3

  حلادث الواحدلف جنيه مصري للفرد الواحد يف اأدين مائة أ

 جباري علي الوحدة البحرية و الطاقمإتأمني  .4

 األدوات املطلوبة باملركز



  جناة صاحلة بعدد املشاركني يف مجيع األنشطة/ سترات طفو  .1

  وليةأسعافات إمعدات  .2

 تصال سلكية و السلكيةإجهزة أ .3

 االدوات املطلوبة باملعدات البحرية

  تليفون حممول/جهاز السلكي .1

  ة للمواصفات حسب اشتراطات هيئة   السالمة و املالحة البحرية سترات جناة مطابق .2

  سالمة احلبال و مناطق التثبيت باللنش حسب املواصفات الفنيةالتأكد من 

 قرتراطات املإش

  ال يشترط وجود مقر داخل منشأة فندقية .1

ب لقوارب عبارة عن ممر رملي و ال يسبلمكان نزول و خروج اللنشات أو الغواصات تستخدم  .2

  .دارة احملميات الطبيعيةإسقالة مناسبة آمنة و ختضع ملواصفات  وأو البيئة أضرر للشعاب 

 )إختيارى( ستقبال الرواد و احلجزكاونتر إل .3



  رتهه البحرية والصيد للسائحني اهلواه طبقاً لتعليمات احملميات الطبيعيةوالرحالت السنوركل  - 7

  
  -:تعريف اخلدمات املقدمة: أوالً �

 .رحالت حبرية لنشاط السنوركل أو للرتهة أو للصيد يف األماكن املسموح اتنظيم  -1
 .تنظيم دورات لتعليم السنوركل  -2
 .تأجري معدات السنوركل  -3
القاع الزجاجى والقوارب ذات الشبابيك الزجاجية  تنظيم رحالت القوارب ذات القاع -4

 )إختيارى(السياحية  بأنواعها والغواصات)  Semi sub( اجلانبية 
  

    -:مكونات املقر على أن يكون داخل منشأة فندقية سياحية: ثانياً  �
 -:ويكون جمهز باآليت اإلستقبال -1
 .شباك إلستقبال السائحني وتسليم املُعدات •
 .أرفف ومشاعات لتخزين املعدات  •
لوحة تعليمات توضح إرشادات السنوركل واملُحافظة علي البيئة واألسعار وبوليصة التأمني  •

 .ارئوخطة الطو
 .صندوق شكاوي ومقترحات •
 أجهزة إتصال السلكى وتليفون حممول •
 .مكتب ودوالب حلفظ امللفات  •

 -:ويكون جمهز باآليت فصل تعليمي -2
 .جهاز عرض برامج تعليمية مصورة •
 .مكتبة تضم كتب الربامج التعليمية •
 .سبورة بيضاء •
 ) .أو أكثر(عدد مثانية مقاعد للمتدربني  •
 .ز خايل من أي موانع للتركي •
 محام مالئم  ىف نطاق املركز 2عدد : احلمامات  -3



أو شاطئ خمصص لعمل ) 1.5×5×10(  3م 75سعته ال تقل عن  محام سباحة -4
 )موقع مياه حمصورة ( التمارين املطلوبة 

  

  )صوربعد اإلطالع علي األصل: (املستندات املطلوبة : ثالثاً  �
 .السجل التجاري  -1
 عقد امللكية أو اإلجيار للمقر -2
 .وصور شهادات املدير الفين واإلداري إسم  -3
 .بوليصة تأمني علي العاملني والزائرين  -4
املُدير الفين ، املُدير اإلداري ، مرشدى ( سجل قيد العاملني باملركز وحيتوي علي  -5

 ) .غوص
 .فواتري معدات املركز  -6
 . خطة الطوارئ املعتمدة من املُدير الفين  -7

  

  -:العاملني باملركز : رابعاً  �
 -:دير الفين املُ -1
 .جييد لغة أجنبية  •
خربة سنتني أو حاصل علي شهادة ) + مستوي الثاين(حاصل علي شهادة مدرب غوص  •

سنوات أو شهادة  3سنوات أو شهادة مدرب سنوركل وخربة  3خربه + مرشد غوص 
 سنوات 3مرشد سنوركل وخربة 

 سنة  21ال يقل عمره عن  •
ياحة الغوص واألنشطة البحرية طبقاً لإلشتراطات حاصل علي بطاقة مزاولة املهنة من غرفة س •

 الفنية
 - :حبد أدىن إثنني مرشدو السنوركل -2
 .جييد لغة أجنبية  •



حاصل علي شهادة مدرب غوص أو حاصل علي شهادة مرشد غوص أو شهادة مدرب  •
 سنوركل أو شهادة مرشد سنوركل

لبحرية طبقاً حاصلون علي بطاقة مزاولة املهنة من غرفة سياحة الغوص واألنشطة ا •
 لإلشتراطات الفنية

 

  -:دفاتر وسجالت التشغيل : خامساً  �
اإلسم ، ( ويبني به بطاقة تعارف السائح  سجل قيد السائحني املشتركني يف النشاط -1

العنوان ، تاريخ امليالد ، اجلنسية ، رقم جواز السفر ، اإلستمارة الطبية ، مستوي 
ة النشاط، نسخة من تعليمات السنوركل التدريب و قدرات السباحة ،  تاريخ مزوال

 ).واحملافظة علي البيئة ممهورة بتوقيع السائح ، واملعدات املستأجرة من املركز إن وجدت
ومدون به اإلسم ، العنوان ، تاريخ امليالد ، اجلنسية ، رقم  سجل قيد العاملني باملركز -2

 .ل باملركز جواز السفر أو البطاقة ، املؤهل ، الوظيفة وتاريخ بدء العم
ومدون به نوع املعدة ، رقمها ، تاريخ دخوهلا يف اخلدمة سجل قيد وصالحية املعدات  -3

 .، تاريخ وطبيعة الصيانة إن وجدت 
املرشدين ، / ومدون به إسم العائمة ، تاريخ السروح ، أمساء املدربني  سجل العائمات -4

م، توقيت بدء وإنتهاء كل مواقع السنوركل ، أمساء السائحني ، نوع اخلدمة املُقدمة هل
  .غوصة ممهورة بتوقيع السائحني 

 

  - : املُعدات واإلسطوانات ومتطلبات التدريس: سادساً  �
 .عدد ثالثون طاقم زعانف مقاسات مختلفة  -1
 .عدد مخسة وعشرون طاقم ماسك وسنوركل  -2
 .عدد ثالثون معادل طفو مقاسات خمتلفة  -3
 .عدد ثالثون بدلة عازلة مقاسات خمتلفة  -4
 .عدد ثالثون حزام ثقل مزود مبشبك سريع الفك  -5
 .عدد مائة كيلو جرام ثقل رصاص  -6



 .شنطة إسعافات أولية تناسب النشاط املخطط هلا  -7
دقيقة ملدة ال /لتر 15وحدة أكسجني طوارئ تسمح بتنفس أكسجني خالص مبعدل  -8

 .تقل عن عشرون دقيقة 
والكتب التعليمية الالزمة لعقد  أدوات تدريب كاملة وتشمل الربامج التعليمية املصورة -9

 دورات التدريب املصممة من مدرسة السنوركل اليت يتبعها املدير الفين 
  

 -:تعليمات التشغيل: سابعاً  �
 .لكل مرشد  أو مدرب سنوركل 12عدد السائحني ال يزيد عن  -1
 .عدد  اللنشات علي مشندورات الرباط ال يزيد عن ثالثة  -2
 .ألماكن املخصصة للنشاطعدم ممارسة النشاط إال يف ا -3
اإللتزام باإلعالن من احلمولة املسموح ا لكل لنش طبقاً لترخيص املالحة باللغة  -4

 .اإلجنليزية والعربية يف مكان واضح بكل لنش
اإللتزام بالتعليمات البيئية وخاصة عدم الصيد يف مواقع الغوص وعدم إطعام األمساك  -5

 .رجانية وعدم تكسري أو ملس أو إتالف الشعاب امل
 .شنطة إسعافات أولية تناسب النشاط علي كل لنش -6
دقيقة ملدة ال /لتر 15وحدة أكسجني طوارئ تسمح بتنفس أكسجني خالص مبعدل  -7

 .تقل عن عشرون دقيقة علي كل لنش
حيظر حظراً تاماً تنفيذ أى نوع من الغوص أو اإلنترو من خالل املراكز املرخص هلا  -8

 للنشات التابعة هلامبزاولة نشاط السنوركل أو ا
  -:املدارس املعتمدة : ثامناًً  �

PADI, NAUI, SSI, CMAS, BSAC, FFESSM, VDST 

طلبات الترخيص اخلاصة باملراكز املوجودة يف اإلسكندرية و الساحل الشماىل و :  مالحظة

  مطروح تعرض على جملس اإلدارة


