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Module 7: PENALTY LIST AND COMMON VIOLATIONS







Penalty list overview
2017 & 2018 violations statistics
2017 & 2018 accident statistics
The clear relation between violations and accidents occurrence
Impact of accidents on the business
The need for more severe penalties related to certain violations to decrease the
probability of accident occurrence
 The importance of training to decrease the probability of accident occurrence

PENALTY LIST OVERVIEW
الئحة الجزاءات
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/44a19-23%20Penalties%20manual.pdf
• مخالفات مراكز الغؽص و يخؽت الدفاري
• مخالفات مراكز االنذطة البحرية
• مخالفات المدير الفني
• مخالفات المرشديؼ و المدربيؼ
) • المخالفات البيئية ( لممراكز – المدربيؼ او المرشديؼ – المنذات
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تعريفات
الحجث البديط (  ) incidentهه كل حجث ال يؤدى إلي إصابات وال يدتمدم العالج أو دخهل السدتذفي
الحجث الجديم (  )Serious incidentهه كل حجث اليؤدى إلى إصابات واليدتمدم العالج أو دخهل السدتذفي ولكن عخض سالمة
الدائحين أو حياتهم لمخصخ
الحادث البديط (  )Accidentهه كل حادث يؤدى إلي إصابات و يدتمدم اإلسعاف أو العالج
الحادث الجديم ( )Serious accidentهه كل حادث يؤدى إلي إصابات تدتمدم الحجد في السدتذفي ( )Hospitalization


ان تمك الالئحة متهفخة لمجسيع



يجب االلسام به حتى تتجشب السذاكل



الئحة الجداءات تصبق عمى جسيع



يتم نذخ نتيجة التحقيقات و ق اخرات مجمذ االدارة لتعخيف اعزاء الغخفة بتمك الشتائج  /ق اخرات
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 4مخالفات مراكز الغؽص ويخؽت الدفارى
ُ
البند
عدـ وجؽد رخرة مؼ وزارة الدياحة

العقؽبة

مره أولي

مره ثانية

مره ثالثة

غمق وتحريغ دعؽى مزاولة مينة دوف ترخيص

وجؽد رخرة مؼ وزارة الدياحة منتيية

إنذار أوؿ لمدة  15يؽـ ثػ إنذار ثاني لمدة  15يؽـ ثػ غمق إدارى

نقل المقر أو وقف النذاط دوف إخطار

إنذار أوؿ لمدة  15يؽـ ثػ إنذار ثاني لمدة  15يؽـ ثػ إلغاء

الرالحية

الؽزارة

مخالفة اشتراطات المعايير الدولية
ومتطمبات الترخيص المؽضؽعة مؼ قبل

لحيؼ التجديد
الترخيص

إنحار

وزارة الدياحة

اإلخالؿ بالتعاقدات أو اإللتزامات مع العمالء

إنذار

أو سؽء الخدمة أو اإلساءة لمعمالء
عدـ وجؽد سجل تدجيل الزائريؼ أو إستمارة
إخالء المدئؽلية أو إستمارات الدورات

إنذار

وقف إدارى شير

وقف إدارى ثالث
أشير

وقف إدارى شير
وقف إدارى شير

وقف إدارى شيريؼ
وقف إدارى شيريؼ

التدريبية ُمؽقعة او االقمرار الطبى مؼ
الدائح او بياف االنذطة او سجل

الغؽصات ساعة تنفيذ النذاط

إنذار

وقف إدارى شير

وقف إدارى ثالث

عدـ وجؽد أدوات اإلسعافات األولية أو /و

وقف إدارى شير

وقف إدارى ثالث

وقف إدارى ستة

عدـ وجؽد مدرب غؽص يحمل بطاقة مزاولة

وقف إدارى شير

وقف إدارى ثالث

وقف إدارى ستة

عدـ وجؽد أجيزة بحث و إنقاذ صالحة

لإلستخداـ

أوكديجيؼ صالح لإلستخداـ

المينة سارية مؼ الغرفة خالؿ التدريب أو

خالؿ الغؽص اإلبتدائى او عدـ وجؽد مرشد

أشير
أشير

أشير
أشير
أشير

غؽص يحمل بطاقة مزاولة المينة سارية

مراحب لممجمؽعة خالؿ رحالت الغؽص

استخداـ مرشديؼ او مدرب نجمة واحدةفى

وقف إدارى شير

تنفيذ الغؽصات االبتدائية او اصطحاب عدد

 2ممارس خالؿ تنفيذ تمغ الغؽصات.

مخالفة المعايير الدولية لمغؽص اإلبتدائى
أو التدريب أو إرشاد الغؽص أو الغؽص

وقف إدارى شير

وقف إدارى ثالث

وقف إدارى ستة

أشير

أشير

وقف إدارى ثالث

وقف إدارى ستة

أشير

أشير
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العميق أو الغؽص الميمي أو فؽؽ الحطاـ
أو في الكيؽؼ أو الغؽص التقنى

عدـ مطابقة نتائج إختبار اليؽاء لممدتؽيات

المقبؽلة حدب الجدوؿ بالممحق

وقف محطة

الذحؼ و انذار

وقف إدارى ثالث
أشير

اضافات
تكرار غياب المدير الفني الكثر مؼ اسبؽع

بدوف تعييؼ مدرب غؽص بديل لمقياـ

إنذار اوؿ

بمدئؽلياتو كمدير بديل مدئؽؿ عؼ المركز
إستخداـ معدات أو إسطؽانات غير صالحة

أو غير مطابقة لممؽاصفات أو ليس ليا

إنذار

صيانة
عدـ وجؽد مؽظف مؤىل ومرخص لخمط

الغازات وأجيزة القياس المناسبة في حالة

إمتالؾ المركز لمعدات خمط الغازات
مداعدة أو تدييل عمل كيانات غير

مرخرة مؼ وزارة الدياحة أو بيع أو منح

ترريح ألفراد وشركات أخرى بممارسة

إنذار

وقف إدارى ستة
أشير

الغؽص المرخص بو بدالً مؼ المركز صاحب
الترخيص

انذار ثاني بعد
اسبؽع

وقف اداري مدة ال

تزيد عؼ ثالثة اشير
وقف إدارى شير

وقف إدارى ستة
أشير

وقف اداري شير

سحب الترخيص لمدة

ال تقل عؼ ستة اشير
وقف إدارى ثالث
أشير

الغاء الترخيص

عدـ اإلبالغ في ساعة وقؽع الحادث

إنذار

وقف إدارى شير

وقف إدارى ثالث

التدبب فى حدث بديط بدبب اإلىماؿ أو

إنذار

وقف إدارى شير

وقف إدارى ثالث

التدبب فى حدث جديػ بدبب اإلىماؿ أو

وقف إدارى شير

وقف إدارى ثالث

وقف إدارى ستة

التدبب فى حادث بديط بدبب اإلىماؿ أو

وقف إدارى شير

وقف إدارى ثالث

الغاء الترخيص

بدبب خطأ ميني غير المقرؽد
بدبب خطأ ميني غير المقرؽد

خطأ ميني(إصابات غؽص أو أمراض

غؽص تدتمزـ العالج داخل المدتذفي)
التدبب فى حادث جديػ بدبب اإلىماؿ أو

خطأ ميني ( إصابات غؽص أو أمراض
غؽص تدتمزـ العالج داخل المدتذفي)

تزوير بيانات أو إستمارات

وقف إدارى ثالث
أشير

وقف إدارى شير

أشير
أشير

وقف إدارى ستة
أشير

أشير
أشير
أشير

الغاء الترخيص

وقف إدارى ثالث

وقف إدارى ستة

أشير

أشير
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منع مفتش الؽزارة أو الغرفة مؼ أداء ميامة

بعدـ تدميػ البيانات المطمؽبة او منعو مؼ
دخؽؿ مقر المركز

وقف إدارى شير

وقف إدارى ستة
أشير

التيجػ عمى مفتش الؽزارة أو الغرفة بالمفظ

وقف إدارى ثالث

الغاء الترخيص

تدؽيق او مزاولة انذطة غير المرخص

وقف إدارى شير

وقف إدارى ثالث

أو القؽؿ أو اإلعتداء عميو
لممركز بو

أشير

أشير

الغاء الترخيص

الغاء الترخيص

ُ 5مخالفات مراكز األنذطة البحرية
البنػػد

العُقؽبػػة

مره أولي

مره ثانيو

مره ثالثة

عدـ وجؽد رخرة مؼ وزارة الدياحة

غمق وتحريغ دعؽى مزاولة مينة دوف ترخيص

وجؽد رخرة مؼ وزارة الدياحة منتيية

إنذار أوؿ لمدة  15يؽـ ثػ إنذار ثاني لمدة  15يؽـ ثػ غمق إدارى

الرالحية
نقل المقر أو وقف النذاط دوف إخطار

لحيؼ التجديد
إنذار أوؿ لمدة  15يؽـ ثػ إنذار ثاني لمدة  15يؽـ ثػ إلغاء

الؽزارة
مخالفة اإلشتراطات الؽاردة بمتطمبات

الترخيص
إنذار

وقف إدارى شير

الترخيص او معايير التذغيل
اإلخالؿ بالتعاقدات أو اإللتزامات مع

وقف إدارى ثالث
أشير

إنذار

وقف إدارى شير

العمالء أو سؽء الخدمة أو اإلساءة

وقف إدارى
شيريؼ

لمعمالء
عدـ وجؽد سجل تدجيل الزائريؼ أو

إنذار

وقف إدارى شير

إستمارة إخالء المدئؽلية ُمؽقعة مؼ
الدائح
عدـ وجؽد أجيزة بحث و إنقاذ صالحة

شيريؼ
إنذار

وقف إدارى شير

لإلستخداـ
عدـ وجؽد أدوات اإلسعافات األولية أو /و

وقف إدارى

وقف إدارى ثالث
أشير

وقف إدارى شير

وقف إدارى ثالث

وقف إدارى ستة
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أوكديجيؼ صالح لإلستخداـ
المقرر بترخيص
زيادة حمؽلة المركب عؼ ُ
المالحة

وقف إدارى شير

عدـ وجؽد مرشد يحمل بطاقة مزاولة

وقف إدارى شير

المينة خالؿ التدريب او الرحالت او اداء

أشير

أشير

وقف إدارى ثالث

وقف إدارى ستة

أشير

أشير

وقف إدارى ثالث

وقف إدارى ستة

أشير

أشير

انذطة غير مرخص لممركز ادائيا
مزاولة او التدؽيق لنذاط غير مرخص

وقف شير

وقف ثالثة اشير

وقف ستة اشير

لممركز بمزاولتو
عدـ اإلبالغ في ساعة وقؽع الحادث

إنذار

وقف إدارى شير

التدبب فى حدث بديط بدبب اإلىماؿ أو

إنذار

وقف إدارى شير

وقف إدارى لممركز
ثالث اشير

بدبب خطأ ميني غير المقرؽد
التدبب فى حدث جديػ بدبب اإلىماؿ أو

اشير
وقف إدارى شير

بدبب خطأ ميني غير المقرؽد
التدبب فى حادث بديط بدبب اإلىماؿ أو

وقف إدارى ثالثة

وقف إدارى شير

خطأ ميني ( إصابات أو أمراض غؽص

وقف إدارى ثالثة

وقف إدارى ستة

اشير

اشير

وقف إدارى ثالثة

إلغاء الترخيص

اشير

تدتمزـ العالج أو دخؽؿ المدتذفي)
التدبب فى حادث جديػ بدبب اإلىماؿ أو
خطأ ميني ( إصابات أو أمراض غؽص

وقف إدارى ثالث

وقف إدارى ستة

اشير

اشير

إلغاء الترخيص

تدتمزـ العالج أو دخؽؿ المدتذفي)
إضافات
مداعدة أو تدييل عمل كيانات غير
مرخرة مؼ وزارة الدياحة أو بيع أو منح

وقف إدارى ستة

إلغاء الترخيص

أشير

ترريح ألفراد وشركات أخرى بممارسة
النذاط المرخص بو بدالً مؼ المركز
صاحب الترخيص
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تزوير بيانات أو إستمارات

وقف إدارى شير

منع مفتش الؽزارة أو الغرفة مؼ أداء

وقف إدارى شير

ميامة بعدـ تدميػ االوراؽ المطمؽبة أو

وقف إدارى ثالثة

وقف إدارى ستة

اشير

اشير

وقف إدارى ستة

إلغاء الترخيص

اشير

منعو مؼ دخؽؿ مقر المركز
التيجػ عمى مفتش الؽزارة أو الغرفة بالمفظ
أو القؽؿ أو اإلعتداء عميو
إستعماؿ بطاقة ممارسة المينة إلستردار
ترريح رحمة مع عدـ وجؽد صاحب

وقف إدارى ثالث

إلغاء الترخيص

اشير
وقف ادارى شير

وقف ادارى ستة

إلغاء الترخيص

شيؽر

البطاقة ضمؼ مرافقي ومذرفي الرحمة
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ُ 6مخالفات المدير الفنى
البنػػد

العقؽبػػة
ُ

مره أولي

مره ثانية

مره ثالثة

عجم وجهد أجهدة بحث و إنقاذ صالحة لإلستخجام

إنحار

وقف إدارى شهخ

وقف إدارى شهخين

عجم وجهد أدوات اإلسعافات األولية أو /و أوكديجين

إنحار

وقف إدارى شهخ

وقف إدارى ثالث

صالح لإلستخجام
عجم وجهد سجل تدجيل الدائخين أو إستسارة إخالء

أشهخ
وقف إدارى شهخ

السدئهلية اواقخار شبى او سجل انذصة و غهصات ُمهقعة

وقف إدارى ثالث

وقف إدارى ستة أشهخ

أشهخ

من الدائح

عجم وجهد مجرب غهص يحسل بصاقة مداولة السهشة سارية

وقف إدارى شهخ

من خالل التجريب أو خالل الغهص اإلبتجائى او تقجيم

وقف إدارى ثالث

وقف إدارى ستة أشهخ

أشهخ

االنذصة
عجم وجهد مخشج غهص/سشهركل يحسل بصاقة مداولة السهشة

وقف إدارى شهخ

سارية مراحب لمسجسهعة خالل رحالت الغهص/الدشهركل
مخالفة السعاييخ الجولية لمغهص اإلبتجائى أو التجريب أو

وقف إدارى ثالث

وقف إدارى ستة أشهخ

أشهخ
وقف إدارى شهخ

إرشاد الغهص أو الغهص العسيق أو الغهص الميمي أو فهق

وقف إدارى ثالث

وقف إدارى ستة أشهخ

أشهخ

الحصام أو في الكههف أو الغهص التقشى
وقف إدارى لمسجيخ

وقف إدارى لمسجيخ

ثالثة أشهخ

ستة اشهخ

عجم اإلبالغ في ساعة وقهع الحادث

إنحار

وقف إدارى شهخ

وقف إدارى ثالث

التدبب فى حجث بديط بدبب اإلهسال بدبب خصأ مهشي

إنحار

وقف إدارى شهخ

عجم مصابقة نتائج إختبار الههاء لمسدتهيات السقبهلة حدب

إنحار السجيخ

الججول بالسمحق

اشهخ

غيخ السقرهد

وقف إدارى ثالثة
اشهخ
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التدبب فى حجث جديم بدبب اإلهسال بدبب خصأ مهشي

وقف إدارى شهخ

غيخ السقرهد
التدبب فى حادث بديط بدبب اإلهسال أو خصأ مهشي

وقف إدارى ثالثة

وقف إدارى ستة اشهخ

اشهخ
وقف إدارى شهخ

( إصابات أو أمخاض غهص تدتمدم العالج أو دخهل

وقف إدارى ثالثة

إلغاء التخخيز

اشهخ

السدتذفي )
التدبب فى حادث جديم بدبب اإلهسال أو خصأ مهشي

وقف إدارى ثالث اشهخ

( إصابات أو أمخاض غهص تدتمدم العالج أو دخهل

وقف إدارى ستة

إلغاء التخخيز

اشهخ

السدتذفي )
إضافات
مداعجة أو تدهيل عسل كيانات غيخ مخخرة من و ازرة

وقف إدارى ستة أشهخ

إلغاء التخخيز

الدياحة أو بيع أو مشح ترخيح ألفخاد وشخكات أخخى
بسسارسة الغهص السخخز به بجالً من السخكد صاحب
التخخيز
تكخار غياب السجيخ الفشي بجون تعيين مجرب غهص بجيل

إنحار

لمقيام بسدئهلياته كسجيخ بجيل مدئهل عن السخكد
تدويخ بيانات أو إستسارات
مشع مفتر اله ازرة أو الغخفة من أداء مهامة أو من دخهل

لسجة ثالث اشهخ

سشة

وقف إدارى ستة اشهخ

إلغاء التخخيز

وقف إدارى شهخ

وقف إدارى ستة

مقخ السخكد
التهجم عمى مفتر اله ازرة أو الغخفة بالمفظ أو القهل أو

وقف عن العسل

وقف عن العسل لسجة

إلغاء التخخيز

اشهخ
وقف إدارى ثالث اشهخ

إلغاء التخخيز

اإلعتجاء عمية
استخجام مخشجين فى اداء الغهصات االبتجائية

وقف شهخ

وقف  3اشهخ

الغاء بصاقة السداولة

إستخداـ مرشديؼ فى أداء الغؽصات اإلبتدائية

وقف شير

وقف  3شيؽر

إلغاء بطاقة المزاولة

()Intro – DSD
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إستعسال بصاقة مسارسة السهشة الرادرة من غخفة سياحة
الغهص واألنذصة البحخية إلسترجار ترخيح رحمة مع عجم

وقف عن العسل ثالثة

وقف عن العسل

وقف عن العسل

اشهخ

ستة اشهخ

وإدراجه في القائسة
الدهداء

وجهد صاحب البصاقة ضسن مخافقي ومذخفي الخحمة

ُ 7مخالفات المدرب أو المرشد
البنػػد
عجم وجهد أدوات اإلسعافات األولية أو /و أوكديجين

صالح لإلستخجام فى السهقع

عجم وجهد سجل تدجيل الدائخين أو إستسارة إخالء

العقؽبػػة
ُ
مره أولي

مره ثانية

مره ثالثة

إنحار

وقف إدارى شهخ

وقف إدارى ثالث

وقف إدارى شهخ

وقف إدارى ثالث أشهخ

وقف إدارى ستة

أشهخ
أشهخ

السدئهلية و القخار الصبى و سجل الغهصات و االنذصة
ُمهقعة من الدائح
مسارسة التجريب أو تشفيح الغهص اإلبتجائى بجون بصاقة

وقف إدارى شهخ

الغاء بصاقة السداولة

وقف ثالثة اشهخ

مداولة السهشة كسجرب سارية
مسارسة إرشاد الغهص /الدشهركل مع عجم وجهد بصاقة

وقف إدارى شهخ

وقف سشتان

وقف ثالثة اشهخ

مداولة السهشة سارية من الغخفة خالل رحالت
الغهص/الدشهركل
مخالفة السعاييخ الجولية لمغهص اإلبتجائى أو التجريب أو

وقف إدارى شهخ

وقف إدارى ستة اشهخ

إرشاد الغهص أو الغهص العسيق أو الغهص الميمي أو

مشع نهائي من
العسل

فهق الحصام أو في الكههف أو الغهص التقشى

عجم إبالغ السجيخ السدئهل في ساعة وقهع الحادث

إنحار

وقف إدارى شهخ

التدبب فى حجث بديط بدبب اإلهسال بدبب خصأ

إنحار

وقف إدارى شهخ

وقف إدارى ثالث
اشهخ
وقف إدارى ثالثة

مهشي غيخ السقرهد
التدبب فى حجث جديم بدبب اإلهسال بدبب خصأ

اشهخ
وقف إدارى شهخ

مهشي غيخ السقرهد

وقف إدارى ثالثة اشهخ

وقف إدارى ستة
اشهخ

إضافات
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التدبب فى حادث بديط بدبب اإلهسال أو خصأ مهشي
( إصابات أو أمخاض غهص تدتمدم العالج أو دخهل

وقف إدارى ثالثة
اشهخ

وقف إدارى ستة اشهخ

السدتذفي)
التدبب فى حادث جديم بدبب اإلهسال أو خصأ مهشي
( إصابات أو أمخاض غهص تدتمدم العالج أو دخهل

الدياحة أو بيع أو مشح ترخيح ألفخاد وشخكات أخخى

بسسارسة الغهص السخخز به بجالً من السخكد صاحب

وإدراجو في القائمة
الدؽداء

قف إدارى ستة اشهخ

إلغاء التخخيز وإدراجو في
القائمة الدؽداء

السدتذفي)
مداعجة أو تدهيل عسل كيانات غيخ مخخرة من و ازرة

إلغاء التخخيز

وقف إدارى ستة
أشير

إلغاء الترخيص وإدراجو في
القائمة الدؽداء

التخخيز

وقف إدارى ثالثة

وقف إدارى ستة اشير

تشفيح رحالت دون مخكد مخخز سهاء لحدابة أو لمغيخ

وقف عؼ العمل ستة

وقف عؼ العمل وإدراجو في

صدور تررفات غير الئقة بالقؽؿ أو بالفعل أو التيجػ

وقف إدارى شير

وقف عؼ العمل وإدراجو في

تدويخ بيانات أو إستسارات

اشير

إلغاء الترخيص

وإدراجو في القائمة
الدؽداء

اشير

عمى الدياح أو الزمالء أو التعامل بطريقة منافية

لإلحترافية

التعدي أو إتالؼ تركيبات أو عالمات تحذيرية أو

خالفة مؼ المعدات التي تقؽـ غرفة سياحة الغؽص

وقف إدارى شير

القائمة الدؽداء
القائمة الدؽداء

وقف إدارى ثالثة شير

واألنذطة البحرية بتركيبيا في مناطق المختمفة لتنعيػ

وقف عؼ العمل

وإدراجو في القائمة
الدؽداء

العمل وحماية الممارسيؼ مؼ األخطار
مشع مفتر اله ازرة أو الغخفة من أداء مهامة

وقف إدارى ستة اشهخ

وقف عؼ العمل وإدراجو في
القائمة الدؽداء

التهجم عمى مفتر اله ازرة أو الغخفة بالمفظ أو القهل أو

اإلعتجاء عمية

إلغاء التخخيز
وإدراجو في القائمة
الدؽداء

ممارسة نذاط و ىؽ غير مؤىل لو بو

وقف ثالثة اشير

وقف سنة
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اداء غؽصات النترو بدوف الحرؽؿ عمى درجة مدرب

نجمتيؼ

وقف ثالثة اشير

وقف سنة

وقف ستة اشير

 8المخالفات البيئية
العقؽبة
نؽع المخالفة
الريج فى األماكن
السحظهرة
إستخجام السخصاف

مركز الغؽص

المرشد /المدرب

المنش
اولى  -تانى – ثالث مره

اولى  -تانى – ثالث مره

اولى  -تانى – ثالث مره

وقف إدارى ثالث شههر – إلغاء

وقف إدارى ثالث شههر  -إلغاء

وقف إدارى ثالث شههر

التخخيز

بصاقة مداولة السهشة

– إلغاء التخخيز

وقف شهخ  -وقف اداري ثالث

وقف إدارى شهخ -وقف إدارى

وقف إدارى شهخ -وقف إدارى

شههر  -إلغاء التخخيز

ثالث شههر -إلغاء رخرة مداولة

ثالث شههر -إلغاء التخخيز

السهشة
الخبط فى الذعاب

وقف اداري شير  -وقف اداري

وقف إدارى شهخ -وقف إدارى

وقف إدارى شهخ -وقف إدارى

السخجانية

ثالث شههر  -إلغاء التخخيز

ثالث شههر -إلغاء رخرة مداولة

ثالث شههر -إلغاء التخخيز

مخالفة تعميسات إستخجام

انذار -وقف اداري ثالث شههر

السهشة

الذسشجورات
إشعام األسساك

 إلغاء التخخيزانذار -وقف اداري ثالث شههر
 -إلغاء التخخيز

انذار  -وقف إدارى ثالث شههر
 إلغاء رخرة مداولة السهشةانذار  -وقف إدارى ثالث شههر
 -إلغاء رخرة مداولة السهشة

انذار -وقف اداري ثالث شههر -
إلغاء التخخيز
انذار -وقف اداري ثالث شههر -
إلغاء التخخيز

إتالف أو تكديخ الذعاب

وقف إدارى شهخ -وقف إدارى

وقف إدارى شهخ -وقف إدارى

وقف إدارى شهخ -وقف إدارى

أو الحياة البحخية

ثالث شههر -إلغاء التخخيز

ثالث شههر -إلغاء رخرة مداولة

ثالث شههر -إلغاء التخخيز

إلقاء مخمفات صمبة أو

وقف إدارى شهخ -وقف إدارى

السهشة
وقف إدارى شهخ -وقف إدارى

وقف إدارى شهخ -وقف إدارى
V. 02: 2 July 2019

Recreational Diving Operator Technical Manager Basic Training

107

Penalty List & Common Violations

غيخ عزهية غيخ

ثالث شههر -إلغاء التخخيز

معالجة  -مذتقات

ثالث شههر -إلغاء رخرة مداولة

ثالث شههر -إلغاء التخخيز

السهشة

بتخولية أو إحجاث تمهث
سسعى
التهاجج فى مهقع مغمق

وقف إدارى شهخ -وقف إدارى

وقف إدارى شهخ -وقف إدارى

وقف إدارى شهخ -وقف إدارى

من السحسيات

ثالث شههر -إلغاء التخخيز

ثالث شههر -إلغاء رخرة مداولة

ثالث شههر -إلغاء التخخيز

السهشة
مخالفة خط الديخ داخل

وقف إدارى شهخ -وقف إدارى

وقف إدارى شهخ -وقف إدارى

وقف إدارى شهخ -وقف إدارى

السحسيات

ثالث شههر -إلغاء التخخيز

ثالث شههر -إلغاء رخرة مداولة

ثالث شههر -إلغاء التخخيز

السهشة
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مخالفات مراكز الغؽص و يخؽت الدفاري
مرة اولى

مرة ثانية

مرة ثالثة

العقؽبة
غمق

1

0

0

انحار

12

3

0

وقف شهخ

9

7

0

وقف شهخان

0

0

2

وقف ثالثة اشهخ

2

11

5

وقف ستة اشهخ

1

1

8

الغاء تخخيز

0

2

5

غمق اداري لحين التججيج

0

0

1

مخالفات مراكز االنذطة البحرية
مرة اولى

مرة ثانية

مرة ثالثة

العقؽبة
غمق

1

0

0

انحار

8

2

0

وقف اداري شهخ

9

6

0

وقف شهخان

0

0

2

وقف اداري ثالثة اشهخ

2

8

4

وقف اداري ستة اشهخ

1

3

7

الغاء

0

1

5

غمق اداري لحين التججيج

0

0

1

مخالفات المدير الفني
مرة اولى

مرة ثانية

مرة ثالثة

العقؽبة
انحار

5

0

0

وقف اداري شهخ

8

3

0

وقف شهخان

0

0

1

وقف اداري ثالثة اشهخ

2

10

2

وقف اداري ستة اشهخ

2

2

7

وقف عن العسل  3اشهخ

1

0

0

وقف سشة

0

0

1

الغاء تخخيز

0

3

3

الغاء بصاقة الغخفة

0

0

1
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وقف عن العسل

0

العقؽبة

1

0

مخالفات المدرب او المرشد
مرة اولى

مرة ثانية

مرة ثالثة

انحار

3

0

0

وقف اداري شهخ

7

3

0

وقف اداري ثالثة اشهخ

2

5

3

وقف اداري ستة اشهخ

3

4

2

وقف عن العسل  3اشهخ

2

0

0

وقف عن العسل ستة اشهخ

1

0

0

وقف سشة

0

1

1

وقف سشتان

0

0

1

الغاء التخخيز

1

2

2

وقف عن العسل

0

3

1

الغاء بصاقة الغخفة

0

0

1

مشع نهائي من العسل

0

0

1

مؼ المخالفات المتكررة


قيام من هه ليذ مؤهل بتقجيم خجمة الغهص االبتجائية ( انتخو )



بجء الغهصات االبتجائية بجون تمقين او شخح لمسهارات االربعة او التأكج من ان السسارس يسكشه القيام بها.



عجم اتباع الشدبة السدسهح بها في الغهصات االبتجائية



عجم دراية بعس العاممين السحتخفين باستخجام االوكدهجين الصبي



مدتشجات التذغيل يتم التالعب بها او بها بيانات خاشئة



عجم وجهد االقخار الصبي االلدامي لمسسارسين الستقجمين لمحرهل عمى دورات تجريبية او غهصات ابتجائية ( انتخو ) بمغة
العسيل او لغة يفهسها العسيل
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2017 & 2018 VIOLATION STATISTICS

احرائيات
مخالفات وجدت اثناء تفتيش مفاجئ
بيع تراريح

10

عجم االلتدام بشدبة السسارسين لمسخشج الدشهركل

3

حجد عن شخيق مهقع انتخنت غيخ مخخز

1

ال يهجج اكدهجين

3

ال يهجج مخشج

3

مخشج ال يحسل بصاقة مداولة السهشة

2

تقجيم نذاط غهص

1

ادوية مشتهية

3

عجم الجراية باستعسال االكدهجين

3

االكدهجين ال يعسل

1

عجم صالحية اسصهانة الكدهجين

2

ال يهجج سجل عائسة

1

تػ اخذ عينة مؼ  100مخالفة و تػ حرر تمغ المخالفات لالتي:
عجد

السخالفة
عجم وجهد بصاقة مداولة السهشة سارية

1

تدويخ بيانات ببصاقة الغخفة و استخجامها

1

ُمخالفة السعاييخ الجولية إلرشاد الغهص والغهص العسيق والغهص التقشي.
ُمداعجة أو تدهيل عسل كيانات غيخ ُمخخرة من و ازرة الدياحة وبيع ومشح ترخيح ألفخاد وشخكات أخخي بسسارسة الغهص

5
5

السخخز به بجالً من السخكد صاحب التخخيز.
ُ
عجم وجهد سجل تدجيل الدائخين أو إستسارة إخالء السدئهلية أو إقخار شبى أو سجل أنذصة وغهصات مهقعة من الدائح.

6

التالعب بالبيانات وإستسارات.

1

التدبب في حادث جديم بدبب اإلهسال أو خصأ مهشى.

2

ومجربين بجون الحرهل عمى بصاقة الغخفة.
تذغيل ُمخشجين ُ
عجم وجهد أجهدة بحث وإنقاذ صالحة لإلستخجام.

1

التدبب في حادث جديم بدبب اإلهسال بدبب خصأ مهشي غيخ مقرهد.

1

ُمخالفة معاييخ غخفة سياحة الغهص واألنذصة البحخية السحمية في شأن تشفيح أنذصة الغهص . Solo

1

3
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1

قجم السخكد قائسة باإلسصهانات ليذ لها عالقة باإلسصهانات السهجهدة لجي السخكد فعالً.

جسيع إسصهانات األوكدجين لجي السخكد ليذ لها صالحية أو فحز نظخي أو هيجروستاتيكي  ،مسا ُيسثل خصهرة عمي حياة
العاممين والدائحين.

1

ُمخالفة السعاييخ الجولية لمغهص اإلبتجائى .
عجم وجهد قشاع إنقاذ وهه من أدوات اإلسعافات األولية ومخالفة السعاييخ الجولية .

18
11

مخالفة السعاييخ الجولية لمغهص اإلبتجائي والدشهركل بعجم تهفيخ الحج اآلدني لألشخاف اآلمن السشرهص عميه شبقاً لمهائح.

6

عجم معخفة استخجام جهاز االوكدجين

عجم وجهد أدوات اإلسعافات األولية وأوكديجين صالح لإلستخجام (إسصهانة األوكدجين غيخ جاهدة لإلستخجام).

16
10

ُمخالفة اإلشتخاشات الهاردة بستصمبات التخخيز ومعاييخ التذغيل(مداولة نذاط بجون تخخيز).
خشجي/مجربي غهص وسشهركل عمي جهل بصخيقة إستخجام جهاز األوكديجين.
إستخجام ُم
ُ

1
5

عجم وجهد أدوات اإلسعافات األولية وأوكديجين صالح لإلستخجام (إسصهانة األوكدجين غيخ جاهدة لإلستخجام).

3

عال وشخيقة غيخ الئقة بعج جهمه فى اإلجابة عمى شخيقة إستخجام جهاز
التصاول عمى أفخاد المجشة والتحجث برهت ً
األوكديجين.

1

2017 & 2018 ACCIDENT STATISTICS
من البيان التالي عجد حهادث الهفاة السدجمة لجى الغخفة في  2018اكثخ من 2017
و من اسباب ذلك عجم ابالغ الغخفة بكل حهادث 2017
عدـ االبالغ عؼ الحؽادث في  2017كاف لالسباب التالية :


عجم معخفتهم باجخاءات االبالغ و اعتقجوا انه بابالغ الدمصات التشفيحية من حخس حجود و شخشة مجنية كافي



وجهد اهسال من مقجم الخجمة فال يخيج كذف ذلك االهسال



كان في الدابق تهجج جهاتان لمتفتير عمى مخاكد الغهص و بعج صجور قانهن الخياضة الججيج ( 31مايه  ) 2017اصبحت
تمك الجهة واحجة و هي غخفة سياحة الغهص و االنذصة البحخية
RED SEA ACCIDENTS AND INCIDENTS
2018

2017

8

4

DIVING

1

1

WATER SPORTS

1

0

SHARK

1

0

SWIMMING

2

1

LOST AND FOUND

1

1

INJURY

1

0

DEATH

SHARK
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THE CLEAR CORRELATION BETWEEN VIOLATIONS AND ACCIDENTS
OCCURRENCE
العالقة الواضحة ن
بي المخالفات و الحوادث
Environmental violations that had a clear impact on diving activity, especially diving safari yachts




At the end of October 2018, a report mentioning a safari boat crew member was feeding
sharks by hanging a piece of chicken by a rope on the sea surface and due to this
unprofessional behaviour from that person and others on other yachts on long periods of
time (not reported), shark behaviours have changed which led to Injuries and deaths.
Accordingly a decision by the governor of the Red Sea to suspend diving trips to the brother
islands from December 7, 2018 until March 15, 2018. On March 16, diving activities were
again allowed in the brother islands, but under new conditions. There is also a violation of the
dumping of solid or inorganic waste (kitchen waste, food waste and sewage disposal at night
time) and fishing in prohibited places. These violations also changed the behaviour of the
shark. Note that in the past all shark attacks were directed to swimmers or snorkels and did
not include one shark incident on a diver before.
Mooring violations, tying a wire to a coral head, (personal experience) while diving along the
reef, a boat had moored using a wire to a coral block. Due to the size of the boat and its
movement to the waves and the wind, the coral block did not bear the pulling force of the
boat. Consequently, the coral block broke and I was about a meter away, if my group and I in
the broken coral block’s track, you would have been injured.

Technical Violations (Safety Standards - Basic Technical Requirements)







Lack of know-how (guides and instructors) to use oxygen cylinders, which leads to the lack of
aid to the injured (whom needs oxygen), which leads to deterioration of his condition and
may lead to death.
No crew member trained to perform first aid (international standards), which leads to
deterioration of the condition of the patient and death in some cases, "father and son were
diving unguided and the father had some problems and ascended to the surface and the crew
of the boat noticed him and they jumped to the sea to pull him to the boat and they did, but
they waited for the arrival of the guide after diving with his group to provide first aid because
they could not. But he died.
The lack of first aid and oxygen cylinders lead to the inability to treat the injured in a timely
manner.
The absence of documents for clients, including the medical certificate does not give the
service provider the medical information necessary to allow the participants to do the activity
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or not. There may be medical obstacles which may prevent the client from participating in the
activity. This may result in the injury or death of the practitioner.
Counterfeiting / manipulating documents (such as instructing the client not to disclose his or
her true health and being told to admit that he is in good health so that he or she can
participate in the activity) which may result in the injury or death of the client.
Expired drugs may lead to complications.
The absence of a qualified dive leader/snorkelling guide, leads to endangering the lives of
tourists because it is the duty of the guide to inform the clients about the program and the
safety tools and the correct way to practice the activity and is also responsible for dealing in
emergencies. Leading to a serious accident.
Assisting illegal entities lead to illegal entities taking over the share of legal entities (diving and
water sports centres, as well as low prices, lack of safety factors and lack of qualified guides,
thus endangering the lives of tourists.
The Ministry of Tourism informed the Chamber of an accident that resulted in death at a
diving centre, but the incident occurred a few weeks ago so we could not investigate.
The manager of the diving centre ignored our request to come to the chamber with the
necessary documents, to find out what happened.
The centre was shut by the Ministry of Tourism.
A diving centre offered an activity that was not authorized and used an illegal entity to
provide the service. The victim had an open heart surgery and was brought to the centre in a
wheelchair. After all these indications, she was allowed to go on banana inflatable ride
unfortunately she died after the first fall of the banana.
The centre was closed for 7 months and the manager was suspended for 9 months.
A diving centre organized a trip for Egyptians, who were not offered any documents to fill out;
there was no qualified guide on board the boat. During the trip, an accident occurred, and the
Ministry of Tourism or Chamber were not informed of the death.
The manager was suspended from work for 8 months, and then the owners of the centre (the
hotel) were not notified by him. The centre was shut by the Ministry of Tourism via the
Tourism Police because there was no technical manager for the centre.
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IMPACT OF ACCIDENTS ON THE BUSINESS
A lot of accidents affect our business from road accidents, food poisoning, terrorist attacks and due
to the occurrence of diving and water sports accidents in Egypt, our business has been affected in a
negative manner.









Wrongfully spread rumours.
Tourists already in Egypt thought twice before reserving any water sports and
diving activities which decreased the income of the centres, thus affecting the
income of their staff.
Future clients either planned for another destination other than Egypt or just
cancelled their vacations.
Since the Red Sea and South Sinai primarily depend on our business, then not
only did it affect our business but also affected sub-contractors from
transportation, food providers, .........
Some businesses had to recalculate their cost, which somehow affected the
quality of the service.
Others had to just shut down, which lead to the unemployment of their staff

THE NEED FOR MORE SEVERE PENALTIES TO CERTAIN VIOLATIONS, TO DECREASE THE
PROBABILITY OF ACCIDENTS OCURRENCE
Some violations on the penalty list are not deterrent enough, as it has been proven by the previous
statistics, although some of these violations are life threatening. Hence, severe penalties are needed.




A manager was suspended for only eight months, one of his violations is allowing a DCS victim
to dive after 2 days of accident, and the diver should be allowed to dive after 3months of the
accident.
A diver was allowed to do a dive which required specific skills beyond her training
qualifications, which led to her panic and also led to a visit to the Deco. Chamber.
The instructor was suspended for 3 months.

THE IMPORTANCE OF TRAINING TO DECREASE THE PROBABILITY OF ACCIDENTS
OCCURRENCE
Poorly trained dive professionals are a danger to themselves and those who they provide the service
to, and this is not because they choose to be or act in a willfully negligent manner (but some do).
There are many ways in which training can improve performance and reduce the risk of injury and
just as many ways that a lack of proper training can spell disaster.
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CDWS EXAM
Professionals wanting to work legally in the diving and snorkelling business in Egypt are required to
obtain a CDWS card.
One of the steps to obtain this card is to attend and pass an exam.
The exam consists of different parts:





Snorkelling knowledge
Diving knowledge
Supervision and risk management
First aid

Unfortunately not all professionals passed these exams
Failed twice
Attended training program
Did not attend training program
Passed after training
Failed after training
Did not apply for exam after training

305
247
58
148
65
44

CDWS organised special training programs with some high ranking training professionals from
different organisations, for those professionals whom failed twice

SHARK AWARENESS
After the governor’s decree to temporary stop diving at the Brothers Islands, due to the wrong doing
of professionals and boat crew which lead to a diver’s death and some injuries from sharks.
The CDWS also organized shark awareness programs for both dive professionals and boats crew, each
program was designed according to the attendees.
As for the dive professionals their program consisted of:





Oceanic facts
Shark sensory systems and behaviour
Diving with oceanic white tips (incl. safe dive practices and guidelines)
Shark monitoring and incident reporting

As for the boats crew their program consisted of:


Waste
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o Kinds of waste on board
o Disposal of each kind
Mooring
Fishing on diving yachts
Shark attack problem
Culture of tourism, hospitality, tourism services

Dive professionals attended
Boats crew
Dive professionals reserved next programs
Boats crew reserved next program

There will be a training program every month for those who did not attend.

____________________________________________________
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35
60

