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الفات مراكز -4  ص وخيوت السفارىالغو  ُمخ
 

 الُعقوبــة البنــد
 مره اثلثة  مره اثنية مره أويل

 دعوى مزاولة مهنة دون ترخيص كغلق وحتري م وجود رخصة من وزارة السياحة عد 
يــوم إ غلــق إدارى  15ملــدة يــوم إ إنــرار اث   15ملــدة إنــرار أو   ة من وزارة السياحة منتهية الصالحيةوجود رخص

 حلني التجديد
يـــــوم إ إل ـــــا   15إنـــــرار اث  ملـــــدة  يـــــوم إ 15إنـــــرار أو  ملـــــدة   نقل املقر أو وقف النشاط  دون إخطار الوزارة 

 الرتخيص
املعايري الدولية ومتطلبات خمالفة اشرتاطات 

 الرتخيص املوضوعة من قبل وزارة السياحة
 وقف إدارى ثالث أشهر وقف إدارى شهر إنرار

اإلخال  ابلتعاقدات أو اإللتزامات مع العمال  أو 
 سو  اخلدمة أو اإلسا ة للعمال 

 وقف إدارى شهرين شهروقف إدارى  إنرار

عدم وجود سجل تسجيل الزائرين أو إستمارة 
إخال  املسئولية أو إستمارات الدورات التدريبية 

او بيان من السائح او االقلرار الطىب  ُموقعة 
 ساعة تنفير  النشاطاو سجل ال وصات  االنشطة 

 وقف إدارى شهرين وقف إدارى شهر إنرار

 وقف إدارى ثالث أشهر وقف إدارى شهر إنرار ذ صاحلة لإلستخدامعدم وجود أجهزة حبث و إنقا 
عدم وجود أدوات اإلسعافات األولية أو/ و  

 أوكسيجني صاحل لإلستخدام 
وقف إدارى 

 شهر
وقف إدارى ثالث 

 أشهر
 وقف إدارى ستة أشهر



 الُعقوبــة البنــد
عدم وجود مدرب غوص حيمل بطاقة مزاولة املهنة  

  ال وص التدريب أو خال سارية من ال رفة خال 
عدم وجود مرشد غوص حيمل بطاقة ائى او اإلبتد

مزاولة املهنة سارية مصاحب للمجموعة خال  
  رحالت ال وص

وقف إدارى 
 شهر

وقف إدارى ثالث 
 أشهر

 وقف إدارى ستة أشهر

استخدام مرشدين  او مدرب جنمة واحدةىف تنفير  
ممارس  2او اصطحاب عدد  ال وصات االبتدائية

 ك ال وصات.خال  تنفير نل

وقف إدارى 
 شهر

وقف إدارى ثالث 
 أشهر

 وقف إدارى ستة أشهر

خمالفة املعايري الدولية لل وص اإلبتدائى أو التدريب  
أو إرشاد ال وص أو ال وص العميق أو ال وص 

 ال وص الليلي أو فوق احلطام أو يف الكهوف أو
 التقىن

وقف إدارى 
 شهر 

وقف إدارى ثالث 
 أشهر

 أشهروقف إدارى ستة 

عدم مطابقة نتائج إختبار اهلوا  للمستوايت املقبولة 
 حسب اجلدو  ابمللحق

 

وقف حمطة 
 الشحن وإنرار

وقف إدارى ثالثة 
 أشهر للمركز 

وقف إدارى للمركز ستة 
 شهور

 إضافات
بدون الكثر من اسبوع تكرار غياب املدير الفين 

تعيني مدرب غوص بديل للقيام مبسئولياته كمدير 
 سئو  عن املركزبديل م

انرار اثىن بعد  او   إنرار
 اسبوع 

 وقف إدارى شهر

سحب الرتخيص ملدة ال وقف إداري مدة ال  إنرار إستخدام معدات أو إسطواانت غري صاحلة أو غري 



 الُعقوبــة البنــد
 شهور 6تقل عن  شهور 3تزيد عن  مطابقة للمواصفات أو ليس هلا صيانة 

عدم وجود موظف مؤهل ومرخص خللط ال ازات 
هزة القياس املناسبة يف حالة إمتالك املركز وأج

 ملعدات خلط ال ازات 

وقف إدارى للمركز ثالث  وقف إداري شهر إنرار
 شهور

عمل كياانت غري مرخصة من  مساعدة أو تسهيل
 أو بيع أو منح تصريح ألفراد وزارة السياحة 

وشركات أخرى مبمارسة ال وص املرخص به بدالً 
  من املركز صاحب الرتخيص

وقف إدارى 
 ستة أشهر

  إل ا  الرتخيص

وقف إدارى للمركز ثالث  وقف إدارى شهر إنرار عدم اإلبالغ يف ساعة وقوع احلادث 
 شهور

 أو التسبب ىف حدث بسيط بسبب اإلمها  
 بسبب خطأ مهين غري املقصود

 وقف إدارى  ثالثة شهور وقف إدارى  شهر إنرار
 

بسبب  أو التسبب ىف حدث جسيم بسبب اإلمها 
 خطأ مهين غري املقصود

وقف إدارى 
 شهر

وقف إدارى ثالثة 
 شهور

 وقف إدارى ستة شهور
 

التسبب ىف حادث بسيط بسبب اإلمها  أو خطأ 
مهين)إصاابت غوص أو أمراض غوص تستلزم 

 العالج داخل املستشفي(

وقف إدارى 
 شهر

وقف إدارى ثالثة 
 شهور

 إل ا  الرتخيص

بب اإلمها  أو خطأ التسبب ىف حادث جسيم بس
مهين ) إصاابت غوص أو أمراض غوص تستلزم 

 العالج داخل املستشفي(

وقف إدارى 
 ثالث شهور

وقف إدارى ستة 
 شهور

 إل ا  الرتخيص



 الُعقوبــة البنــد
وقف إدارى  تزوير بياانت أو إستمارات

 شهر
 3وقف إدارى 

 شهور
 شهور 6وقف ادارى 

بعدم  لوزارة أو ال رفة من أدا  مهامة منع مفتش ا
من دخو  مقر  يم البياانت املطلوبة او منعهتسل
 املركز

وقف إدارى 
 شهر

وقف إدارى ستة 
 شهور

 إل ا  الرتخيص

ابللفظ أو التهجم على مفتش الوزارة أو ال رفة 
 هالقو  أو اإلعتدا  علي

وقف إدارى 
 ثالث شهور

  إل ا  الرتخيص
 

  تسويق او مزاولة انشطة غري مرخص للمركز
 بتقدميها

ى وقف ادار 
 شهر

 3وقف ادارى 
 شهور

 ال ا  الرتخيص



الفات  - 5  نشطة البحريةاأل اكزر مُمخ
 

 العُقوبــة البنــد
 مره اثلثة مره اثنيه مره أويل

 دعوى مزاولة مهنة دون ترخيص كغلق وحتري عدم وجود رخصة من وزارة السياحة  
يــــوم إ  15يــــوم إ إنــــرار اث  ملــــدة  15إنــــرار أو  ملــــدة  وجود رخصة من وزارة السياحة منتهية الصالحية

 غلق إدارى حلني التجديد
يـــوم إ  15يـــوم إ إنـــرار اث  ملـــدة  15إنـــرار أو  ملـــدة   نقل املقر أو وقف النشاط  دون إخطار الوزارة 

 إل ا  الرتخيص
مبتطلبات الرتخيص او معايري خمالفة اإلشرتاطات الواردة 

 التش يل
إدارى وقف  وقف إدارى شهر إنرار

 ثالث أشهر
اإلخال  ابلتعاقدات أو اإللتزامات مع العمال  أو سو  

 اخلدمة أو اإلسا ة للعمال 
وقف إدارى  وقف إدارى شهر إنرار

 شهرين
عدم وجود سجل تسجيل الزائرين أو إستمارة إخال  

 املسئولية ُموقعة من السائح
وقف إدارى  وقف إدارى شهر إنرار

 شهرين
وقف إدارى  وقف إدارى شهر إنرار حبث و إنقاذ صاحلة لإلستخدامعدم وجود أجهزة  

 ثالث أشهر
عدم وجود أدوات اإلسعافات األولية أو/ و أوكسيجني 

 صاحل لإلستخدام 
وقف إدارى 

 شهر
وقف إدارى ثالث 

 أشهر
وقف إدارى ستة 

 أشهر
قرر برتخيص املالحة  

ُ
وقف إدارى ستة ى ثالث وقف إدار وقف إدارى  زايدة محولة املركب عن امل



 أشهر أشهر شهر
خال   حيمل بطاقة مزاولة املهنة  مرشدعدم وجود  

 . او الرحالت التدريب
 او ادا  انشطة غري مرخص للمركز ادائها

وقف إدارى 
 شهر

وقف إدارى ثالث 
 أشهر

وقف إدارى ستة 
 أشهر
 

 اشهر 6وقف  هورش 3وقف  وقف شهر مزاولة او التسويق لنشاط غري مرخص للمركز مبزاولته 
وقف إدارى  وقف إدارى شهر إنرار عدم اإلبالغ يف ساعة وقوع احلادث 

للمركز ثالث 
 شهور

بسبب  أو التسبب ىف حدث بسيط بسبب اإلمها  
 خطأ مهين غري املقصود

وقف إدارى   وقف إدارى  شهر إنرار
 ثالثة شهور

بسبب  أو التسبب ىف حدث جسيم بسبب اإلمها 
 املقصودخطأ مهين غري 

وقف إدارى 
 شهر

وقف إدارى ثالثة 
 شهور

وقف إدارى ستة 
 شهور

 
التسبب ىف حادث بسيط بسبب اإلمها  أو خطأ 

مهين ) إصاابت أو أمراض غوص تستلزم العالج أو 
 دخو  املستشفي(

وقف إدارى 
 شهر

وقف إدارى ثالثة 
 شهور

 إل ا  الرتخيص

التسبب ىف حادث جسيم بسبب اإلمها  أو خطأ 
 ) إصاابت أو أمراض غوص تستلزم العالج أو مهين

 دخو  املستشفي(

وقف إدارى 
 ثالث شهور

وقف إدارى ستة 
 شهور

 إل ا  الرتخيص

 إضافات

  إل ا  الرتخيصوقف مساعدة أو تسهيل عمل كياانت غري مرخصة من وزارة 



السياحة أو بيع أو منح تصريح ألفراد  وشركات أخرى 
املرخص به بدالً من املركز صاحب  النشاطمبمارسة 

 الرتخيص 

إدارى ستة 
 أشهر

وقف  تزوير بياانت أو إستمارات
إدارى 
 شهر

وقف إدارى 
 شهور3

وقف إدارى 
 شهور6

بعدم تسليم  منع مفتش الوزارة أو ال رفة من أدا  مهامة
 من دخو  مقر املركزمنعه أو  االوراق املطلوبة

وقف 
إدارى 

 رشه

وقف إدارى ستة 
 شهور

 إل ا  الرتخيص

ابللفظ أو القو  أو التهجم على مفتش الوزارة أو ال رفة 
 هاإلعتدا  علي

وقف 
إدارى 
ثالث 
 شهور

  إل ا  الرتخيص
 
 

    
إستعمال بطاقة ممارسة املهنة إلستصدار 

تصريح رحلة مع عدم وجود صاحب 
 البطاقة ضمن مرافقي ومشريف الرحلة

وقف 
ادارى 

 رشه

 إل ا  الرتخيص ستة شهور ادارىوقف 

 



الفات املدير الفىن - 6   ُمخ
 

 الُعقوبــة البنــد
 مره اثلثة  مره اثنية مره أويل

عدم وجود أجهزة حبث و إنقاذ صاحلة  
 لإلستخدام

 وقف إدارى شهرين وقف إدارى شهر إنرار

عدم وجود أدوات اإلسعافات األولية أو/ و  
 ستخدام أوكسيجني صاحل لإل

وقف إدارى ثالث  وقف إدارى شهر إنرار
 أشهر

عدم وجود سجل تسجيل الزائرين أو إستمارة 
اواقرار طىب او سجل انشطة و  إخال  املسئولية

 ُموقعة من السائح غوصات

وقف إدارى ثالث  وقف إدارى شهر
 أشهر

وقف إدارى ستة 
 أشهر

ل بطاقة مزاولة عدم وجود مدرب غوص حيم 
خال  التدريب أو خال   ة من املهنة ساري

 او تقدمي االنشطة ال وص اإلبتدائى

وقف إدارى ثالث  وقف إدارى شهر
 أشهر

وقف إدارى ستة 
 أشهر

عدم وجود مرشد غوص/سنوركل حيمل بطاقة  
مزاولة املهنة سارية مصاحب للمجموعة خال  

 رحالت ال وص/السنوركل

وقف إدارى ثالث  وقف إدارى شهر
 أشهر

ستة وقف إدارى 
 أشهر

خمالفة املعايري الدولية لل وص اإلبتدائى أو  
التدريب أو إرشاد ال وص أو ال وص العميق أو 
 ال وص الليلي أو فوق احلطام أو يف الكهوف أو 

 التقىنال وص 

وقف إدارى ثالث  وقف إدارى شهر 
 أشهر

وقف إدارى ستة 
 أشهر



عدم مطابقة نتائج إختبار اهلوا  للمستوايت 
 ة حسب اجلدو  ابمللحقاملقبول

وقف إدارى  املدير إنرار
 ثالثة أشهرللمدير 

 للمدير وقف إدارى
 ستة شهور

وقف إدارى ثالث  وقف إدارى شهر إنرار عدم اإلبالغ يف ساعة وقوع احلادث 
 شهور

التسبب ىف حدث بسيط بسبب اإلمها  بسبب  
 خطأ مهين غري املقصود

ثة وقف إدارى  ثال وقف إدارى  شهر إنرار
 شهور

التسبب ىف حدث جسيم بسبب اإلمها  بسبب 
 خطأ مهين غري املقصود

وقف إدارى ثالثة  وقف إدارى شهر
 شهور

وقف إدارى ستة 
 شهور

التسبب ىف حادث بسيط بسبب اإلمها  أو 
خطأ مهين ) إصاابت أو أمراض غوص تستلزم 

 العالج أو دخو  املستشفي(

وقف إدارى ثالثة  وقف إدارى شهر
 شهور

 إل ا  الرتخيص

التسبب ىف حادث جسيم بسبب اإلمها  أو 
خطأ مهين ) إصاابت أو أمراض غوص تستلزم 

 العالج أو دخو  املستشفي(

وقف إدارى ثالث 
 شهور

وقف إدارى ستة 
 شهور

 إل ا  الرتخيص

 إضافات

مساعدة أو تسهيل عمل كياانت غري مرخصة 
د  من وزارة السياحة أو بيع أو منح تصريح ألفرا

وشركات أخرى مبمارسة ال وص املرخص به بدالً 
 من املركز صاحب الرتخيص 

وقف إدارى 
 ستة أشهر

  إل ا  الرتخيص

تكرار غياب املدير الفين بدون تعيني مدرب 
غوص بديل للقيام مبسئولياته كمدير بديل 

وقف عن العمل ملدة  إنرار
 ثالث شهور

وقف عن العمل 
 ملدة سنة



 مسئو  عن املركز

وقف إدارى  زوير بياانت أو إستماراتت
 ستة شهور

  إل ا  الرتخيص

منع مفتش الوزارة أو ال رفة من أدا  مهامة أو من 
 دخو  مقر املركز

وقف إدارى 
 شهر

 إل ا  الرتخيص وقف إدارى ستة شهور

التهجم على مفتش الوزارة أو ال رفة ابللفظ أو 
 القو  أو اإلعتدا  علية

وقف إدارى 
 ثالث شهور

  إل ا  الرتخيص

استخدام مرشدين ىف اداء الغوصات االبتدائية 
(intro –DSD) 

 الغاء بطاقة املزاولة شهور 3وقف  وقف شهر

 
إستعما  بطاقة ممارسة املهنة الصادرة من غرفة 

سياحة ال وص واألنشطة البحرية إلستصدار تصريح 
رحلة مع عدم وجود صاحب البطاقة ضمن مرافقي 

 ومشريف الرحلة

وقف عن 
العمل ثالثة 

 شهور

وقف عن العمل 
 ستة شهور

وقف عن العمل 
وإدراجه يف القائمة 

 السودا 

 



الفات املدرب - 7  أو املرشد ُمخ
 

 الُعقوبــة البنــد
 مره اثلثة  مره اثنية مره أويل

    
عدم وجود أدوات اإلسعافات األولية أو/ و  

 أوكسيجني صاحل لإلستخدام ىف املوقع
وقف إدارى ثالث  وقف إدارى شهر رإنرا

 أشهر
عدم وجود سجل تسجيل الزائرين أو إستمارة 

و القرار الطىب و سجل إخال  املسئولية 
 ُموقعة من السائحال وصات و االنشطة 

وقف إدارى ثالث  وقف إدارى شهر
 أشهر

وقف إدارى ستة 
 أشهر

ممارسة التدريب أو تنفير ال وص اإلبتدائى  
 اولة املهنة كمدرب سارية بدون بطاقة مز 

 ال ا  بطاقة املزاولة شهور 3وقف  وقف إدارى شهر

 ممارسة إرشاد ال وص/ السنوركل مع  عدم
بطاقة مزاولة املهنة سارية من ال رفة  وجود

 خال  رحالت ال وص/السنوركل

 وقف سنتان شهور 3وقف  وقف إدارى شهر

خمالفة املعايري الدولية لل وص اإلبتدائى أو  
التدريب أو إرشاد ال وص أو ال وص العميق 

أو ال وص الليلي أو فوق احلطام أو يف 
 التقىن ال وص الكهوف أو

رو شهستة وقف إدارى  وقف إدارى شهر منع هنائي من  
 العمل

عدم إبالغ املدير املسئو  يف ساعة وقوع  
 احلادث

وقف إدارى ثالث  وقف إدارى شهر إنرار
 شهور



ط بسبب اإلمها  التسبب ىف حدث بسي 
 بسبب خطأ مهين غري املقصود

وقف إدارى   وقف إدارى  شهر إنرار
 ثالثة شهور

التسبب ىف حدث جسيم بسبب اإلمها  
 بسبب خطأ مهين غري املقصود

وقف إدارى ستة  وقف إدارى ثالثة شهور وقف إدارى شهر
 شهور

 إضافات

التسبب ىف حادث بسيط بسبب اإلمها  أو 
ابت أو أمراض غوص خطأ مهين ) إصا

 تستلزم العالج أو دخو  املستشفي(

 ثالثةوقف إدارى 
 شهور

 إل ا  الرتخيص شهور ستةوقف إدارى 
وإدراجه يف 

 القائمة السودا 
التسبب ىف حادث جسيم بسبب اإلمها  أو 

خطأ مهين ) إصاابت أو أمراض غوص 
 تستلزم العالج أو دخو  املستشفي(

 ستةقف إدارى 
 شهور

وإدراجه  رتخيصإل ا  ال
 يف القائمة السودا 

 

مساعدة أو تسهيل عمل كياانت غري مرخصة 
من وزارة السياحة أو بيع أو منح تصريح 
ألفراد  وشركات أخرى مبمارسة ال وص 

 املرخص به بدالً من املركز صاحب الرتخيص 

وقف إدارى ستة 
 أشهر

وإدراجه  إل ا  الرتخيص
 يف القائمة السودا 

 

وقف إدارى ثالثة  ت أو إستماراتتزوير بياان
 شهور

 إل ا  الرتخيص وقف إدارى ستة شهور
وإدراجه يف 

 القائمة السودا 
مركز مرخص سوا  حلسابة  دون تنفير رحالت

 أو لل ري
وقف عن العمل 

 ستة شهور
وقف عن العمل 

وإدراجه يف القائمة 
 السودا 

 



    

صدور تصرفات غري الئقة ابلقو  أو ابلفعل 
تهجم على السياح أو الزمال  أو التعامل أو ال

 بطريقة منافية لإلحرتافية

وقف عن العمل  وقف إدارى شهر
وإدراجه يف القائمة 

 السودا 

 

التعدي أو إتالف تركيبات أو عالمات 
حتريرية أو خالفة من املعدات اليت تقوم غرفة 
سياحة ال وص واألنشطة البحرية برتكيبها يف 

يم العمل ومحاية املمارسني مناطق املختلفة لتنظ
 من األخطار 

وقف عن العمل  شهر ثالثة وقف إدارى وقف إدارى شهر
وإدراجه يف 

 القائمة السودا 

وقف إدارى ستة  منع مفتش الوزارة أو ال رفة من أدا  مهامة
 شهور

وقف عن العمل 
وإدراجه يف القائمة 

 السودا 

 

أو التهجم على مفتش الوزارة أو ال رفة ابللفظ 
 القو  أو اإلعتدا  علية

 إل ا  الرتخيص
وإدراجه يف القائمة 

  السودا 

  

الوقف   مؤهل لهغري و هو ممارسة نشاط 
3 

 شهور 

 الوقف سنة

اداء غوصات النرتو بدون احلصول على 
 درجة مدرب جنمتني

 وقف سنة وقف ستة شهور شهور 3وقف 
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 نوع املخالفة

 العقوبة
  مركز ال وص

 رةماثلث  –اث   –أو  
 املدرباملرشد  / 

 اثلث مرة –اث   –أو  
 اللنش

 اثلث مرة –اث   –أو  
ىف  الصيد

األماكن 
 احملظورة

 -وقف إدارى ثالث شهور -
 إل ا  الرتخيص

ل ا  إ -إدارى ثالث شهور
 رخصة مزاولة املهنة

 -وقف إدارى ثالث شهور -
 إل ا  الرتخيص

إستخدام 
 ملخطافا

وقف إدارى  - وقف شهر
 إل ا  الرتخيص -ثالث شهور

وقف  -وقف إدارى شهر
إل ا   -إدارى ثالث شهور

 رخصة مزاولة املهنة

وقف  -وقف إدارى شهر
إل ا   -إدارى ثالث شهور
 الرتخيص

الربط ىف 
الشعاب 
 املرجانية

وقف  -  وقف ادارى شهر
إل ا   -إدارى ثالث شهور
 الرتخيص

وقف  -وقف إدارى شهر
إل ا   -إدارى ثالث شهور

 رخصة مزاولة املهنة

وقف  -وقف إدارى شهر
إل ا   -إدارى ثالث شهور
 الرتخيص

خمالفة تعليمات 
إستخدام 

 اتالشمندور 

وقف إدارى ثالث  - إنرار
 إل ا  الرتخيص -شهور

وقف إدارى ثالث  - إنرار
إل ا  رخصة مزاولة  -شهور

 املهنة

وقف إدارى ثالث  - إنرار
 إل ا  الرتخيص -شهور

إطعام 
 األمساك
 
 

وقف إدارى ثالث  - إنرار
 إل ا  الرتخيص -شهور

وقف إدارى ثالث  - إنرار
إل ا  رخصة مزاولة  -شهور

 املهنة
 

وقف إدارى ثالث  - إنرار
 إل ا  الرتخيص -شهور



 
 

 
 

 

إتالف أو 
تكسري 
أو  الشعاب

 احلياة البحرية

وقف  -وقف إدارى شهر 
ل ا  إ -إدارى ثالث شهور
 الرتخيص

وقف  -وقف إدارى شهر
إل ا   -إدارى ثالث شهور

 رخصة مزاولة املهنة 

وقف  -وقف إدارى شهر
إل ا   -إدارى ثالث شهور
 الرتخيص

إلقا  خملفات 
صلبة أو غري 
عضوية غري 

 -معاجلة 
مشتقات 

أو  برتولية
إحداث 
 تلوث مسعى

وقف  - وقف إدارى شهر 
إل ا   -إدارى ثالث شهور
 الرتخيص

وقف  -وقف إدارى شهر
إل ا   -إدارى ثالث شهور

 رخصة مزاولة املهنة

وقف  -وقف إدارى شهر
إل ا   -إدارى ثالث شهور
 الرتخيص

التواجد ىف 
 موقع م لق
 من احملميات

وقف  - وقف إدارى شهر 
إل ا   -إدارى ثالث شهور
 الرتخيص

وقف  -وقف إدارى شهر
إل ا   -إدارى ثالث شهور

 ةرخصة مزاولة املهن

وقف  -وقف إدارى شهر
إل ا   -إدارى ثالث شهور
 الرتخيص

خمالفة خط 
داخل  السري

 احملميات

وقف  -  وقف إدارى شهر
إل ا   -إدارى ثالث شهور
 الرتخيص

وقف  -وقف إدارى شهر
إل ا   -إدارى ثالث شهور

 رخصة مزاولة املهنة

وقف  -وقف إدارى شهر
إل ا   -إدارى ثالث شهور
 الرتخيص


