السادة الزمالء  /أعضاء غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية
أولا وجب التنويه بأنه طبق ا لقرار مجلس اإلدارة فقد تم مد العمل ببطاقات مزاولة المهنة للمحترفين
الصادرة من الغرفة لتنتهى فى  2019/3/31بدلا من  ، 2019/1/31وذلك حتى يتم اإلنتهاء
من تنفيذ بعض البرامج التدريبية لبعض المستويات والوظائف من قبل الغرفة وتنفيذ بعض
اإلجراءات التنظيمية للمحترفين .
تحية طيبة وبعد ،
يسر غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية أن توجه عناية سيادتكم أنه بناء علي قرار مجلس اإلدارة ذات
ُ
ومدربى الغوص والسنوركل والمصورين
لمرشدى ُ
الصلة سوف يتم قبول طلبات إصدار  /تجديد بطاقات ُمزاولة المهنة ُ
تحت الماء والوظائف األخرى لعام  2019إعتبا ار من يوم األحد الموافق  13يناير .2019

ومرشدى الغوص /
لمدربى ُ
فيما يخص جميع المتقدمين إلصدار أو لتجديد بطاقة مزاولة المهنة ُالمهلة الممنوحة والتى تنتهى فى
السنوركل لعام  ، 2019ضرورة إتباع األتي وذلك قبل إنتهاء ُ
:2019/3/31
أولا :ومرشدى الغوص للمتقدمين من كل
لمدربى ُ
بالنسبة إلصدار بطاقة مزاولة المهنة ألول مرة ُ
المنظمات المعتمدة بالغرفة :
يجب إجتياز اإلختبار الخاص بالغرفة أوال قبل التقدم للحصول علي البطاقة طبقا إلجراءات أداءاإلختبارات المعمول بها والمذكورة أدناه.

-ثاني ا :

كمرشد أو ُمدرب سنوركل للمتقدمين من كل
بالنسبة إلصدار أو تجديد بطاقة مزاولة المهنة ُ
المنظمات المعتمدة بالغرفة :

يجب إجتياز اإلختبار الخاص بالغرفة أوال قبل التقدم إلصدار أو تجديد البطاقة طبقا إلجراءاتأداء اإلختبارات المعمول بها والمذكورة أدناه (.مستوي ُمدرب /مرشد سنوركل ).

-ثالث ا :

ومرشدى الغوص العاملين بمراكز الغوص و
لمدربى ُ
بالنسبة لتجديد بطاقة مزاولة المهنة ُ
المعتمدة بالغرفة  ،فيما عدا التابعين ل ُمنظمة : PRO TEC
المتقدمين من كل المنظمات ُ
ُ
-يتم التجديد بدون أداء اإلختبار طبقا لإلجراءات المعمول بها والمذكورة أدناه  ،فيما عدا الحاصلين

علي شهادات من ُمنظمة  PRO TECيجب إجتياز اإلختبار الخاص بالغرفة أوال قبل التقدم لتجديد
البطاقة طبقا إلجراءات أداء اإلختبارات المعمول بها والمذكورة أدناه .

الجدير بالذكر أن السادة المحترفين الحاصلين علي بطاقات مزاولة المهنة من الغرفة العاملين بمراكز

الغوص ل يحق لهم العمل علي متن يخوت السفاري إعتبا ار من  ، 2019/3/31إال بعد الحصول

علي الدورات التدريبية الالزمة – في حال رغبتهم – وإصدار بطاقة مزاولة المهنة الخاصة بالعمل علي متن

-رابعا :

يخوت السفاري (بطاقة صادرة تحت مسمي سفاري الغوص) تُتيح لحاملها العمل على متن يخوت السفارى
المشار إليها فى القريب العاجل ).
وأيضا مراكز الغوص ( .وسوف يتم اإلعالن عن البرامج التدريبية ُ

ومرشدى الغوص العاملين علي متن يخوت
لمدربى ُ
بالنسبة إلصدار /تجديد بطاقة مزاولة المهنة ُ
السفاري ،فيما عدا التابعين ل ُمنظمة : PRO TEC
-يتم التجديد بدون أداء اإلختبار – بعد حضور الدورات التدريبية  -طبقا لإلجراءات المعمول بها والمذكورة

أدناه  ،فيما عدا الحاصلين علي شهادات من ُمنظمة  ، PRO TECيجب إجتياز اإلختبار الخاص بالغرفة
أوال قبل التقدم إلصدار أو تجديد البطاقة طبقا إلجراءات أداء اإلختبارات المعمول بها والمذكورة أدناه .
-علما بأنه سوف يتم إصدار بطاقة الغرفة سارية للعمل حتي  -2019/03/31بعد إجتياز اإلختبار

للمتقدمين ألول مرة  -وسوف يتم تجديد البطاقة بعد هذا التاريخ بدون سداد أي تكاليف إضافية بشرط
حصول المتقدم علي الدورات التدريبية الالزمة طبقا لقرار مجلس اإلدارة في هذا الشأن (وسوف يتم اإلعالن

المشار إليها فى القريب العاجل).
عن البرامج التدريبية ُ
الجدير بالذكر أن السادة المحترفين الحاصلين علي بطاقات مزاولة المهنة من الغرفة العاملين بمراكز

الغوص ال يحق لهم العمل علي متن يخوت السفاري إعتبا ار من  ، 2019/3/31إال بعد الحصول علي

الدورات التدريبية الالزمة – في حال رغبتهم – وإصدار بطاقة مزاولة المهنة الخاصة بالعمل علي متن

يخوت السفاري (بطاقة صادرة تحت مسمي سفاري الغوص) تُتيح لحاملها العمل على متن يخوت السفارى
المشار إليها فى القريب العاجل ).
وأيضا مراكز الغوص ( .وسوف يتم اإلعالن عن البرامج التدريبية ُ

-خامسا :

كمصور تحت الماء :
بالنسبة إلصدار /تجديد بطاقة مزاولة المهنة ُ
ومدربى الغوص العاملين بمراكز الغوص أو يخوت السفاري أو شركات
لمرشدى ُ
يمكن ُ
 ُالتصوير تحت الماء اإلختيار من بين البدائل التالية:

كمصور تحت الماء فقط:
-1في حالة طلب إصدار بطاقة مزاولة المهنة ُ
كمصور تحت الماء (تم إلغاء
 عدم وجوب إجتياز اإلختبار الخاص بإصدار بطاقة مزاولة المهنة ُهذا الشرط (.

المدربين (تم إلغاء هذا الشرط(.
 التصريح بالتدريس ليس شرطا أساسيا فى حالة ُكمدرب أو ُمرشد غوص بجانب إصدار بطاقة ُمصور
-2في حالة طلب إصدار بطاقة مزاولة المهنة ُ
تحت الماء :

كمصور تحت الماء
يمكنكم الحصول علي بطاقتي الغرفة إحداهما بطاقة مزاولة المهنة ُكمدرب أو ُمرشد غوص  ،بشرط إستكمال اإلشتراطات الخاصة
واألخري بطاقة مزاولة المهنة ُ
ومرشدى الغوص .
لمدربى ُ
بتجديد  /إصدار بطاقة مزاولة المهنة ُ

المناسبة أثناء تنفيذ النشاط بحيث ال يحق إستخدام
وفي كل األحوال يجب إستخدام بطاقة مزاولة المهنة ُ
المرشد أثناء تنفيذ نشاط التصوير أو العكس،وال يجوز الجمع بين النشاطين في نفس
المدرب أو ُ
بطاقة ُ

المدير الفني
الرحلة وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم توقيع العقوبات المقررة علي ُمدربُ /مرشد الغوص و ُ
المخالف بالوقف عن العمل مع سحب البطاقتين.
ُ

-سادس ا :

ومدرب كايت /شراع :
بالنسبة للجمع بين بطاقتي الغرفة كمرشد  /مدرب غوص أو سنوركل ُ

ومدربى الغوص والسنوركل التقدم إلصدار بطاقة ُمدرب شراع أو
 ُيمكن لمن يرغب من السادة ُمرشدى ُكايت أو العكس والجمع فيما بين البطاقتين  ،بعد اإللتزام بإشتراطات إصدار كل بطاقة بشرط أن ال
يجمع المتقدم بين وظيفتى مدير فنى منشأة غوص بجانب عمله كمدير فنى لمنشأة شراع أو كايت.

النماذج واإلجراءات الواجب إستيفائها إلصدار بطاقة مزاولة المهنة المعمول بها وهي كالتالي:ومدرب الشراع/
ومرشدى الغوص/السنوركل ُ
لمدربى ُ
 -1فى شأن إستخراج بطاقات مزاولة المهنة ُ
المصور تحت الماء هى :
الكايت و ُ
ومرشدى الغوص/السنوركل( نموذج رقم ) A.02
لمدربى ُ
-1طلب إصدار بطاقة مزاولة المهنة ُ
بالغرفة.
العضو ُ
ومعتمدة بختم المركز ُ
المدير الفنى ُ
ُمستوفاه كافة البيانات وتوقيعها من ُ
-2عدد ( )1صورة شمسية  6×4ألوان ( للمتقدمين أول مرة فقط ).
ِ
(لألجانب) أو بطاقة الرقم القومى (للمصريين).
 -3صورة من جواز السفر
ومحترف نشط) دولية ُمعتمدة وتقديم صورة منها
ُ -4رخصة سارية من هيئة ( ُمصرح بالتدريس ُ
ويستثنى من شرط التدريس ُمصور تحت الماء .
-5صورة من المؤهل الدراسي ال يقل عن شهادة إتمام التعليم األساسي (اإلعدادية ) واألصل لإلطالع

(للمتقدمين ألول مرة).

 -6التوقيع على اإلقرار القانونى( نموذج رقم .) D.01

-7إجتياز اإلختبار بالنسب والشروط المقررة ويستثنى من ذلك ُمصور تحت الماء .
المصدرة عن العام السابق (إن
ومرشدى الغوص/السنوركل ُ
لمدربى ُ
-8صورة من بطاقة مزاولة المهنة ُ

ُوجدت).

الغرفة لذلِك ( نموذج رقم .) D.02
المعد من ُ
-9صورة من وثيقة التأمين أو التوقيع على اإلقرار ُ
ومرشدى الغوص (نموذج رقم ) D.09
لمدربى ُ
-10التوقيع على إقرار طلب بطاقة مزاولة المهنة ُ

-11صحيفة الحالة الجنائية خالية من األحكام المخله بالشرف بإسم و ازرة السياحة( .للمتقدمين أول
مرة).

-12تصريح العمل لألجانب أو إيصال تقديم األوراق ( نموذج  4أجانب ) على األقل ( تقديم صورة
واألصل لإلطالع).

-13رخصة إسعافات أولية سارية من هيئة ُمعتمدة من الغرفة وتقديم صورة منها .
-14سداد تكلفة إصدار بطاقة ( ُمدرب غوص أو شراع أو كايت  200جنيه مصرى – ُمساعد ُمدرب
أومرشد غوص  150جنيه مصرى ُ -مدرب ُ /مرشد سنوركل  120جنية مصري -بطاقة مصورتحت
ُ
الماء (تابع لشركة تصوير تحت الماء) 500جنية مصري)  -بطاقة مصورتحت الماء (تابع لعضو
بالغرفة) ُمدرب غوص  200جنية مصريُ -مرشد غوص  150جنية مصري .

 إجراءات أداء إختبارات الغرفة وهي كالتالي:يجب التقدم للغرفة في مواعيد العمل الرسمية لتحديد موعد اإلختبار علي النموذج المعد لذلك (المستندات التالية :
نموذج رقم ُ )A.04مرفقا به ُ
 -1عدد ( )1صورة شمسية  6×4ألوان ( للمتقدمين أول مرة فقط ).

ِ
(لألجانب) أو بطاقة الرقم القومى (للمصريين).
 -2صورة من جواز السفر

ومحترف نشط) دولية ُمعتمدة.
ُ -3رخصة سارية من هيئة ( ُمصرح بالتدريس ُ
دخول اإلختبار بموعد ُمحدد مسبقا.-سداد مصروفات أداء اإلختبار وقدرها  75جنية .

-يجب اإللتزام بالحضور  15دقيقة علي األقل قبل مواعيد اإلختبار المقررة من قبل الغرفة مسبقا.

إلجتياز اإلختبار بنجاح يجب الحصول علي  %80علي األقل في كل جزء من أجزاء اإلختبار بالنسبةلمدربي الغوص /السنوركل أو المديرين الفنين  ،والحصول علي  % 75على األقل في كل جزء من أجزاء
ُ
لمرشدي الغوص /السنوركل .
اإلختبار ُ

فى حالة عدم إجتياز اإلختبار فى ُجزء أو أكثر من جزء ُ ،يسمح بإعادة اإلختبار في الجزء أو األجزاء التيلم يتم إجتيازها فقط وذلك بعد مرور فترة زمنية من تاريخ أداء اإلختبار وهي كالتالي :
 -1أسبوع للحاصلين على نسبة  %60فأكثر.

 -2أسبوعين للحاصلين علي نسبة من  %50الي .%59.9
 -3أربعة أسابيع للحاصلين علي نسبة أقل من .%49.9

-2فى شأن إستخراج بطاقة موظف:

المدير الفنى
-1إستمارة إصدار بطاقة موظف( نموذج رقم ُ )A.03:مستوفاه كافة البيانات وتوقيعها من ُ
ومعتمدة بختم المركز العضو بالغرفة.
ُ
-2عدد  1صورة شخصية  6 x 4ألوان ( للمتقدمين أول مرة فقط).
ِ
(لألجانب) أو بطاقة الرقم القومى (للمصريين).
-3صورة من جواز السفر

المصدرة من الغرفة عن العام السابق ( فى حالة التجديد ).
-4صورة من البطاقة ُ

المنشأة .
-5تصريح العمل لألجانب أو إيصال تقديم األوراق ( نموذج 4أجانب )على األقل بإسم ُ
-6سداد تكاليف إصدار البطاقة قدرها  75جنيه مصرى .

ولسيادتكم جزيل الشكر
لكم جميعا بالتوفيق.
مع تمنياتنا ُ
غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية

