
أوالً : مكونات املركز : 

م
موقع املركز (شاطيء الفندق/منفصل)1
بعد املركز عن الشاطيء2
مساحة املركز و أبعاده3
سهولة نزول و خروج املُعدات4
موقع السقالة5
راديو حبري6
تليفونات7
خطة طواريء 8
إسعافات أولية كاملة9

طفايات حريق سارية10
سترات جناة مطابقة للمواصفات و حبالة جيدة11
مكان ختزين املُعدات12
لوحة توضح مكان املركز و الشاطيء و مناطق املالحة و العقبات13

م
��د ا�
	��ت / ��ض1

لنش إنقاذ2
قارب شراع: عدد/نوع/حالة3
ألواح شراعية: عدد / نوع / حالة4
بانانا: عدد/حالة5
تيوب: عدد/حالة6
بدال:عدد/حالة7
كاياك:عدد/حالة8
إنزالق علي املاء9

ويك بورد/ين بورد10
سترات طفو مناسبة لألنشطة11

غُرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية
اللجنة الفنية 

منوذج معاينة مراكز األلعاب املائية والسنوركل ومراكز الويند سريف

نوع المركز: رياضات بحرية / ألواح شراعية / كايت سيرف

ثانيًا : الُمعدات



م
املُدير1
مؤهل املُدير2
خربة املُدير (سنوات)3
سائق اللنش حائز على رخصة4
العاملني (عدد العاملني)5
حتدث لغات أجنبية (لغة واحدة علي األقل)6
خربة فنية ( إختبار فين)7
خربة يف التعامل مع املُمارسني8

م
سجل جتاري حيتوى على نشاط1
بطاقة ضريبية2
وثيقة تأمني (حدود التغطية/تاريخ السريان)3
علي األفراد4
علي املعدات5
رخص قيادة عائمة6
شهادات املرشدين7
عقد اجيار مع الفندق (تاريخ السريان)8
رخص مالحة للزوارق9

رخصة مالحة لزورق االنقاذ10
ملف العاملني و مستندات العمل11
صور املؤهالت الفنية 12

م
مؤهل املدير الفين (دراسة و عمل)1
عدد املرشدسن2
مؤهل املرشدين الفين3


�	�رآ� و ��������4� ����د ���ات ا��

عدد سترات النجاة باملركز5
عدد املاسكات6
عدد الزعانف7

خامسًا : مراكز السنوركل 

ثالثًا : الُعنصر البشرى

رابعًا : ُمستندات المركز 



عدد بدل الغوص8
9�����د ا���ا'�ت ا&آ�%$# و �"��� و �����!  ����

بيان بالرحالت اليومية/امساء املمارسني/املرشدين/املراكب10

م
مؤهل املدير الفين (دراسة و عمل)1
عدد األلواح2
عدد األشرعة3
قواعد املالحة واضحة و معلقة4
لوحة و تعليمات األمان5
بيانات تسجيل املمارسني و موقفهم6
برج مراقبة/وضوح جمال النظر7

 

::::袮袂茨裼裔蟄袙亥 宇螢蟆蟋袰袮袂茨裼裔蟄袙亥 宇螢蟆蟋袰袮袂茨裼裔蟄袙亥 宇螢蟆蟋袰袮袂茨裼裔蟄袙亥 宇螢蟆蟋袰
ما هو التلقني الواجب يف بداية الرحلة؟

ما هي الواجبات املطلوبة قبل كل حمطة قبل الرتول؟
ما هي االحتياطات املطلوبة اثناء التواجد يف املاء؟

::::郁蜃螻裔袢袙亥 褄衽蜆蜃螫郁蜃螻裔袢袙亥 褄衽蜆蜃螫郁蜃螻裔袢袙亥 褄衽蜆蜃螫郁蜃螻裔袢袙亥 褄衽蜆蜃螫
ما هو التصرف يف حالة عجز العميل عن العودة ايل املركز بالقارب الشراعي؟

::::蟀袂蟋袿袙亥 蟋褌螢袰蟀袂蟋袿袙亥 蟋褌螢袰蟀袂蟋袿袙亥 蟋褌螢袰蟀袂蟋袿袙亥 蟋褌螢袰
ما هو التصرف يف حالة تأجري بدال؟ قارب شراعي؟ لوح شراعي؟

هل توجد اقرارات صحية؟ مسئولية مدنية؟

سادسًا : مراكز الويند سيرف / كايت سيرف



إسم المركز
عنوان المركز

فاكستليفونات
رخصه رقمبريد إلكترونى

اوال: األنشطه

مجرورات

باراشوت

إنزالق على الماء  

ألعاب مائية

كايت سيرف

قوارب شراعية

ألواح شراعية

قارب ذو قاع زجاجى

سنوركل

سجل تجاري يحتوى على نشاط1
بطاقة ضريبية2

وثيقة تأمين (حدود التغطية/تاريخ السريان)3

عقد إيجار مع الفندق (تاريخ السريان)4
رخص مالحة للزوارق5
رخصة مالحة لزورق اإلنقاذ6
سجل قيد و صالحية المعدات7

ثانياً: مستندات المركز                                                        

على الممارسين:

على المعدات:

غُرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية
                     اللجنة الفنية 

                  نموذج معاينة مراكز األلعاب المائية والسنوركل ومراكز الويند سيرف



المدير الفنى المسئول1
مؤهل المدير الفنى2
المدير اإلدارى3
مؤهل المدير اإلدارى4
 رخصة قائدى العائمات5
العاملين (عدد  وسجل العاملين)6
 درجة إجادة  اللغات وعددها7
تحدث لغات أجنبية (لغة واحدة علي األقل)8
خبرة فنية ( إختبار فني)9
خبرة في التعامل مع الممارسين10

عدد العاملين الحاصلين على دورات إنقاذ11
عددالعاملين المسجلين بالغرفة12

رابعا: مكونات المركز

مكان مناسب للتعامل مع العمالء (كونتر)1
تليفونات2
خطة طواريء 3
عدد أسطوانات األوكسجين و سعتها و مطابقة صماماتها4
معدات إسعافات أولية كاملة5
طفايات حريق صالحة6
سترات نجاة مطابقة للمواصفات و بحالة جيدة7
مكان تخزين المعدات8
لوحة تُوضح مكان المركز و الشاطيء و مناطق المالحة و العقبات9
صندوق اإلقتراحات10

مؤهل المدير الفني المسئول (دراسة و خبرة)1
عدد المرشدين2
مؤهل المرشدين الفني3
عدد سترات الطفو للسنوركل و مطابقتها 4

 وعدد سترات النجاة بالمركز (بحد أدنى 30)
عدد الماسكات (بحد أدنى 30)5
عدد الزعانف (بحد أدنى 30)6
مكان تخزين المعدات7
عدد بدل الغوص ( بحد ادنى 30)8

بيان بالرحالت اليومية/أسماء الممارسين/المرشدين/المراكب9

أسعاربيئيةسنوركللوحه التعليمات و اإلرشادات 10

طوارئتأمينالسنوركل,البيئة, األسعار,التأمين و خطة إداره األزمات

خامساً : مراكز السنوركل 

ثالثاً : العنصر البشرى                                         



مؤهل المدير الفني (دراسة و خبرة)1
المدربين و مؤهالتهم2
عدد األلواح>310
عدد األشرعة>410
قواعد المالحة واضحة و معلقة5
لوحة و تعليمات األمان6
سبوره و مكان للشرح7
بيانات تسجيل الممارسين و موقفهم اليومى8
برج مراقبة/وضوح مجال النظر9
موقع المركز (شاطيء الفندق/منفصل)11
بعد المركز عن الشاطيء12
مساحة المركز و أبعاده13
سهولة نزول و خروج المعدات14
عدم تاثير موقع الدخول على الشعاب15
موقع السقالة16
راديو بحري17
لوحة بيان األرصاد الجوية18
منظار معظم19
سترات نجاة مطابقة للمواصفات و بحالة جيدة20
مكان تخزين المعدات21
لوحة تُوضح مكان المركز و الشاطيء و مناطق المالحة و العقبات22
عدد اللنشات / غرض23
قدرة المحركات24
لنش إنقاذ25
قارب شراع: عدد/نوع/حالة26
ألواح شراعية: عدد / نوع / حالة27
بانانا: عدد/حالة28
تيوب: عدد/حالة29
بدال:عدد/حالة30
كاياك:عدد/حالة31
إنزالق علي الماء32
فى حالة وجود باراشوت مالءمه لنش الجر33
ويك بورد/ني بورد34
مصدر المياه العذبه35
مصدر الكهرباء36

                           سابعاً : اإلقرارات

إقرار المدير الفنى1
إقرار سائقى العائمات2

سادساً : مراكز األنشطة البحريه 



مرشدي السنوركل:
ما هو التلقين الواجب في بداية الرحلة؟

ما هي الواجبات المطلوبة قبل كل محطة قبل النزول؟
ما هي اإلحتياطات المطلوبة أثناء التواجد في الماء؟

سائقي اللنشات:
ما هو التصرف في حالة عجز العميل عن العودة إلي المركز بالقارب الشراعي؟

كيفية اإلقتراب من مناطق الشاطئ والسباحة/سنوركل /غوص
مدير المركز:

ما هو التصرف في حالة تأجير بدال؟ قارب شراعي؟ لوح شراعي؟
هل توجد إقرارات صحية؟ مسئولية مدنية؟

ماهو التصرف فى حالة تأجير معده ذاتية الدفع لعميل بدون مرافق من المركز


