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 الالئحة الداخلية لغرفة سياحة الغوص واألنشطة البحريةقرار مجلس إدارة الغرفة بشأن 

   بإنشـا  غـرس سـياحية وية ـي   0125لسـةة  58بعد اإلطالع علـى القـرار الجمرـورق رقـ
 . 0150لسةة  061والمعدل بالقانون إيحاد لرا 

   بإنشا  غرس سياحية  0121لسةة  0وعلى القرار رق  رق. 
   بشــأن الالئحــة األساســية الم شــتر ة للغــرس  0111لســةة  602وعلــى القــرار الــوقارق رقــ

 .السياحية

   مـن الالئحـة  1،  5المةفذ ألحكام الماديين  0111لسةة  611وعلي القرار الوقارق رق
 .األساسية الم شتر ة للغرس السياحية 

   وإلغـا  الفقـرة األخيـرة  1بتعديل نـ  المـادة  0112لسةة  022وعلي القرار الوقارق رق
 .من الالئحة األساسية الم شتر ة للغرس السياحية  61من المادة 

   ـــوقار ـــي القـــرار ال ـــدة رقـــ   0111لســـةة  072وعل ـــى الالئحـــة  77بإضـــافة مـــادة ردي إل
 .لم شتر ة للغرس السياحية األساسية ا

   مــــن  61،  1بإســــتبدال نــــ  المــــاديين  6116لســــةة  611وعلــــي القــــرار الــــوقرا  رقــــ
 .الالئحة األساسية الم شتر ة للغرس السياحية 

   مــــن الالئحــــة  5بإســــتبدال نــــ  المــــادة  6118لســــةة  711وعلــــي القــــرار الــــوقارق رقــــ
 .األساسية الم شتر ة للغرس السياحية 

 بترخي  مرا ز الغوص  6112لسةة  70الوقارق رق   وعلى القرار. 

   بترخي  اللةشات واليخوت السياحية  6112لسةة  175وعلى القرار الوقارق رق. 
   واألنشـــطة بإنشـــا  غرفـــة ســـياحة الغـــوص  6117لســـةة  622وعلـــى القـــرار الـــوقارق رقـــ

 .البحرية

   أنشـــطة الغـــوص بشـــأن يحديـــد ويصـــةي   6100لســـةة   111وعلـــى القـــرار الـــوقارق رقـــ
 ومرا ز األنشطة البحرية واليخوت واللةشات وما يعد من األنشطة السياحية
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علــى موافقـــة  يســر  هــذال الالئحــة مـــن اليــوم التــالى إلعتمادهـــا مــن الجمعيــة العموميــة للغرفـــة بةــا اً 
 . مجلس إدارة الغرفة

 
 يكوين ومحتويات الالئحة    

 
 أحكام يمريدية :  الباب األول
 العضوية :  الباب الثاني 

 ية ي  الغرفة : الباب الثالث
 المرام والوربات :  الباب الرابع

 ن ام العمل بالغرفة : الباب الخامس 

 التة ي  واإلدارة الداخلية :الباب السادس  
 الشئون المالية : الباب السابع
 أحكام ختامية : الباب الثامن
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 يمريديةأحكام : الباب األول 
 

 األوليمادة ال
 

الصادر فى  6117لسةة  622بالقرار الوقارق رق  غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية مةشأة 
ويشمل نشاط الغرفة مرا ز الغوص ومرا ز األنشطة البحرية واليخوت واللةشات  07/1/6117

 .المجال اهذوغيرها من األنشطة التي يستحدث في التى يعمل فى مجال األنشطة البحرية 

 
 الثانيةمادة ال

 
يكون المر ز الرئيسى للغرفة مديةة القاهرة الكبرق ولمجلس إدارة الغرفة بعد موافقـة وقيـر السـياحة 

 إنشا  شعب للغرفة أو فروع لرا فى المةاطق السياحية 

 
 الثالثةمادة ال

 

يعةي الغرفة بالمصالح الم شتر ة ألعضائرا العاملين فى صةاعة سياحة الغوص واألنشطة البحرية فى 
نطاق الخطة السياحية للدولة ويمثيلر  لدق السلطات العامة والمة مات والريئات المحلية 

يلك السلطات ويلك المة مات على يةمية ويةشيط سياحة الغوص واألنشطة والدولية ويساعد 
لك أن ي عمل ما را  في القوانين والقرارات يةفيذ ذرية فى مصر ورفع مستواها ولرا في سبيل البح

 : ويخت  الغرفة بما يلي. المة مة للغرفة 
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المسئولة عن الغوص واألنشطة  م ة مة األعمالغرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية هى  .0
 .البحرية بجمرورية مصر العربية محلياً ودولياً 

يمثل الغرفة قطاع سياحة الغوص واألنشطة البحرية بجمرورية مصر العربية أمام  افة أررزة  .6
 .و رميع الجرات الحكومية واألهليةالدولة 

يمثل الغرفة قطاع سياحة الغوص واألنشطة البحرية بجمرورية مصر العربية أمام مة مات التدريب  .7
وإيحاد  "WRSTC"دولى لمة مات التدريب والتعلي  الدولية وأمام اللجان الفةية للمجلس ال

وغيرها من المة مات والريئات المختصة بالغوص الترفيرى  "EUF"مة مات التدريب األوروبى 
 . والسياحى فى مصر والخارج

إرتياق معايير الجودة طبقًا لإلشتراطات الفةية للغرفة المعتمدة وهى المسئولة عن إصدار شرادات  .1
اع أعلى معايير الجودة الدولية لتحقيق أعلى معدالت الممارسة اآلمةة وإيب -من مجلس اإلدارة 

لمرا ز  اأو يجديدهعضوية الغرفة  شرط أساسى إلصدار وذلك   -بالةشاط من خالل األعضا  
الغوص واألنشطة البحرية ويخوت السفارق واللةشات وغيرها من األنشطة السياحية التى يتطلب 

 ما وأنرا المسئولة عن إعتماد شرادات التدريب   بإرتياق المعايير الدوليةللترخي  برا يقدي  شرادة 
،  ما   والسةور ل الصادرة من مة مات عالمية أو ررات أرةبية بالةسبة لمدربى ومرشدق الغوص

 .يحق لرا رفض أو إلغا  إعتماد أق م ة مة
ضمان سالمة ممارسى أنشطة يعتبر الغرفة مسئولة عن وضع ويةفيذ الخطط واللوائح ون   التشغيل ل .8

كل  بوضع المخططات وخطوط السير الالقمة بمةاطق مزاولة األنشطة الغوص واألنشطة البحرية وي  
 .على سالمة وأرواح السائحين الممارسين لرذال األنشطة اً المختلفة حفاظ

و هى ررة الخبرة الفةية فيما يخ  أنشطة الغوص واألنشطة البحرية من معدات ومعايير  .2
واعد وأصول فةية ومرةية لتقدي  خدمات الغوص الترفيرى واألنشطة البحرية ويخت  وق

اإلدارة العامة للغوص واألنشطة البحرية بتحقيقات أحداث وحوادث الغوص  بالتةسيق مع
إررا ات المعايةات وإعداد التقارير الفةية  يعمل على اإلنترا  منواألنشطة البحرية و 

الغرفة عقب  ويقومس على المالبسات والوقائع واألسباب واإلحصا ات الالقمة للوقو 
التحقيقات والمعايةات التى أرريرا اإلدارة العامة للغوص برفع يقرير و يوصية بالعقوبات 
المقترحة واإلررا ات الوارب إيخاذها من قبل وقارة السياحة للحد من يلك الحوادث أو 

 .أثارها
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أو لمخاليط /جودة علي محطات الشحن الروا  المضغوط  والغرفة مسئولة عن اإلشراس ومراقبة ال .7
من إيباعرا المعايير والمواصفات طبقًا للمواصفات التى يتعامل معرا أعضا  الغرفة للتأ د الغاقات 
 :ويشملالدولية 

  طبقًا لألصول المرةية والفةية المقررة من الغرفة والمعتمدة من الوقارة  -إررا  إختبار الجودة- 
 أو لمخاليط الغاقات لضمان مطابقترا للمعايير والمواصفات/المضغوط  وللروا  

  التأ د من إيباع المعايير والمواصفات الفةية لصالحية األسطوانات المستخدمة وإختبارايرا الفةية
 الدورية طبقاً للمعايير والمواصفات الفةية 

  أو  يانات التأ د من إلتزام هذة المحطات بعدم التعامل بالبيع أو اإليجار لسماسرة الشوارع أو ألفراد
 .واإلعالن عن ذلك بوضوح الم رخصين من وقارة السياحة أعضا  الغرفةوالتعامل فقط مع 

   أنشطة الذين يمارسون  أعضا  الغرفةللمحطات الصالحة للتعامل مع  إعتمادـصدر الغرفة شرادة ي
حماية لحياة السائحين وسمعة .علي التراخي  الالقمة لذلك من وقارة السياحة ينالغوص والحاصل
 .ويعمل برذة الشرادة  مستةد من مستةدات الترخي  من اإلدارة المحلية المختصة ، السياحة المصرية

انات الغاقات الغرفة مسئولة عن اإلشراس ومراقبة الجودة علي مرا ز فح  وإختبار صالحية أسطو  .5
المستخدمة في الغوص الترفيري حيث يصدر هذال المرا ز شرادات بإرتياق األسطوانات 

السائحون المصريون  الذين يخدمون من قبل األعضا لإلختبارات الدورية وبصالحيترا لإلستخدام 
مة واألرانب الذين يمارسون الغوص من خالل األعضا  في الغرفة والحاصلة علي التراخي  الالق 

 .لذلك من وقارة السياحة
  ًوعلي الغرفة التأ د من إيباع هذال المرا ز المعايير والمواصفات الفةية واألصول المرةية طبقا

ومتوافقة مع إشتراطات الم ةتجين  للمواصفات الدولية المقررة من الغرفة والمعتمدة من الوقارة
 .الريدروستاييكية أو البصرية لصالحية األسطوانات المستخدمة سوا  إلختبارات الدوريةوا
   لمرا ز الصيانة الصالحة إلررا  إختبارات األسطوانات الريدروستاييكية  إعتمادـصدر الغرفة شرادة ي

علي التراخي   ينالغوص والحاصلأنشطة الذين يمارسون  أعضا  الغرفةللتعامل مع وذلك أو البصرية 
ويعمل برذة الشرادة  .حماية لحياة السائحين وسمعة السياحة المصرية.الالقمة لذلك من وقارة السياحة

 . مستةد من مستةدات الترخي  من اإلدارة المحلية المختصة
 

 الرابعةمادة ال
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 ( اإليحاد المصرق للغرس السياحية ) يقصد باإليحاد فى هذال الالئحة :   اإليحاد 
  ( غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية ) يقصد بالغرفة فى هذال الالئحة :   الغرفة 

  مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص ) يقصد بالمجلس فى هذال الالئحة : المجلس
 ( .واألنشطة البحرية 

   يقصد باألعضا  فى هذال الالئحة مرا ز الغوص السياحىة الترفيرىة ومرا ز األنشطة : األعضا
ية السياحية الترفيرية ويخوت السفارق السياحىة الترفيرية األعضا  فى غرفة سياحة البحر 

 .الغوص واألنشطة البحرية والخاضعين إلشراس وقارة السياحة
  يوم والشرر ثالثين  728يقصد بالسةة فى هذال الالئحة السةة الميالدية وهى :  السةة

 .ام التالى من الع 71/2ويةترى فى  0/7يوماً ويبدأ السةة فى 
 

 الخامسةمادة ال

 
الغرض من هذال الالئحة هو ية ي  العالقة بين الغرفة وأعضائرا من مرا ز الغوص واألنشطة 
البحرية واليخوت واللةشات وية ي  العمل اإلدارق بالغرفة ويحديد سلطات وإختصاصات مجلس 

 .إدارة الغرفة وأعضا  الجراق اإلدارق للغرفة 
 

 العضوية: الباب الثانى 
 السادسةمادة ال

 
 :يلى  غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية  ماعضوية يصة  المةشأت المةتمية ل

 امتالك  –غوص  –سياحة رالبة للغوص واألنشطة البحرية ) مرا ز غوص –( أ)ئة مةشأت ف
لةشات سياحية للرحالت اليومية  –رحالت بحرية  –سةور ل  –أو يشغيل يخوت السفارق 

 (.يدريب –
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  سفارق غوص –سياحة رالبة للغوص واألنشطة البحرية )   يخوت السفارق( ب)نشاط فئة 
 (يدريب -سةور ل  –أو يشغيل يخوت السفارق /إمتالك و -رحالت بحرية  –

  ألعاب  -سياحة رالبة لألنشطة البحرية ) البحرية نشطة نشاط مرا ز األ –( ج)نشاط فئة
إمتالك  –ورحالت نزهة بحرية  سةور ل -ألواح شراعية  –شراع  –يزحلق على الما   –مائية 

للقانون ويعليمات الصيد للسائحين الرواال طبقًا  - لواحدأو يشغيل لةشات رحالت اليوم ا/و
لةشات القاع الزرارى والغواصات وغيرها من   - هيئة الثروة السمكية والمحميات الطبيعية
 (األنشطة الترفيرية واأللعاب البحرية والمائية

دارية الواردة ي راعى فى التصةي  السابق أن ي ستوفى  ل نشاط اإلشتراطات السياحية والفةية واإل
 .برذا القرار

 السابعة مادة ال

 اإلشترا ات ورسوم العضوية
السةوية للغرفة التي يقررها مجلس إدارة واإلشترا ات  القيد  رسيلتزم  ل عضو بتسديد  .0

  لك خالل الةص  األول من السةة الماليةذالغرفة و 
مــن وقيــر الســياحة  لـــمجلس إدارة الغرفــة أن يةــذر العضــو الــذق يخلــ  عــن الســداد أو يطلــب .6

مكـرر مـن قـانون إنشـا  غـرس ســياحية ( 1)يوقيـع أحـد الجـزا ات المةصـوص عليرـا فـى المــادة 
 .  0150لسةة  061والمعدل بالقانون  0125لسةة  58وية ي  إيحاد لرا رق  

ويكــون للغرفــة ســلطة يحصــيل اإلشــترا ات مــن أعضــائرا بطريــق الحجــز اإلدارق طبقــاً للقــانون  .7
 ".فى شأن الحجز اإلدارق "  0188لسةة  715رق  

 
 ية ي  الغرفة: الباب الثالث 
 

 الثامةةمادة ال
 اإليحاد المصرق للغرس السياحية

 .يةض  غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية مع الغرس الشقيقة لعضوية اإليحاد .0
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إنتخابـر  عضو فى الجمعية العمومية لإليحاد المصرق للغرس السياحية يت   68للغرفة عدد  .6
 .من الجمعية العمومية للغرفة 

وألق من أعضا  الجمعية العمومية الحق فى يرشيح نفسه لعضوية الجمعية العمومية لاليحاد  .7
  .عن الغرفة 

 

 التاسعة مادةال
 مجلس اإلدارة

 
يكون للغرفة مجلس إدارة من أثةى عشر عضوًا يةتخب الجمعية العامة للغرفة ثمانية أعضا   .0

وقير السياحة / ويعين السيد . بين الم رشحين من أعضائرا بطريق اإلقتراع السرق مةر  من 
 .من بين أعضا  الجمعية العمومية للغرفة األربعة أعضا  الباقين

 :نتخاب يمثيل المةشآت المةتمية للغرفة فئوياً ورغرافياً بمجلس اإلدارة  ما يلى يراعى عةد اإل
  مرا ز الغوص  ما يلى ( أ)فئة عدد أربعة أعضا  يمثلون مةشآت.: 
   واألسكةدرية ومطروح ن محاف ة البحر األحمرععدد إثةين أعضا. 
   والقاهرة والمحاف ات االخرق ن محاف ة رةوب سيةا ععدد إثةين أعضا . 
 يخوت السفارق  ما يلى ( ب)ت فئة آعدد عضوين يمثالن مةش: 
 طروحواألسكةدرية وم عضو واحد عن محاف ة البحر االحمر. 
  والقاهرة والمحاف ات االخرق عضو واحد عن محاف ة رةوب سيةا . 
  مرا ز األنشطة البحرية( ج)ت فئة آعضوين يمثالن مةشعدد 
 واألسكةدرية ومطروح عضو واحد عن محاف ة البحر االحمر. 
  والقاهرة والمحاف ات االخرق عضو واحد عن محاف ة رةوب سيةا . 
 

يختار مجلس اإلدارة بطريق اإلقتراع السر  من بين أعضائه الم ةتخبين والمعيةين رئيساً  .6
يحل محله أثةا  غيابه وله  افة سلطايه وفى حالة غياب الرئيس أو أ ثر ونائبًا للرئيس 

 .ونائبه يختار األعضا  الحاضرون رئيساً للجلسة من بيةر 
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أميةًا للصةدوق لإلشراس على الةواحى المالية يجوق لمجلس اإلدارة إختيار أحد أعضائه  .7
. 

 العاشرةمادة ال
 هيئة المكتب

يختار مجلس اإلدارة بطريق اإلقتراع السرق من بين أعضائه المةتخبين والمعيةين هيئة مكتب  .0
 .إختصاصات هيئة المكتبيتولى رئاسترا رئيس المجلس أو نائبه عةد غيابه ويحدد المجلس 

 : يتكون هيئة المكتب من .6
 رئيساً بصفته رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه. 
 7 في حاله  أعضا  من أعضا  مجلس اإلدارة على أن يكون من بيةر  أمين الصةدوق

 .إختيار أمين الصةدوق
 األمين العام للغرفة 

 .يدعو رئيس مجلس اإلدارة هيئة المكتب لإلرتماع عةدما يرق ضرورة لذلك .7
هيئة المكتب باألغلبية المطلقة ألصوات أعضا  مجلس اإلدارة من هيئة  قراراتيصدر  .1

 .المكتب وعةد يساوق األصوات يررح الجانب الذق مةه الرئيس 
 .هيئة المكتب على مجلس اإلدارة فى أول أرتماع إلعتمادها  قراراتيعرض  .8
 :يى يخت  هيئة المكتب باآل .2

 اإلدارة واإليصال بالجرات المختصة فى هذا عرض على مجلس ــ دراسة المسائل التى ست
 .الصدد يحضير ردول األعمال ومرارعة محاضر الجلسات قبل إعتمادها من المجلس 

 شراس على سير العمل بالغرفة مع  افة القطاعاتاإل. 
 مجلس  عتمادها منفى المسائل المتعلقة بإشترا ات أعضا  الغرفة إل قراراتإصدار ال

 .اإلدارة
  ر الميزانيةيمرارعة يقر. 
  ختصاصات إما يرق مجلس اإلدارة يكلي  هيئة المكتب به من. 

 

 الحادية عشرةمادة ال
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 الفروع
 .فرع بمحاف ة رةوب سيةا  وفرع بمحاف ة البحر األحمري  إنشا  فرعين للغرفة ، 

 لمجلس اإلدارة بموافقة وقير السياحة إنشا  فروع أخرق فى الجرات أو المةاطق السياحية. 
 مجلس إدارة الفرع ويحدد ميزانيته بقرار من مجلس إدارة الغرفة  يشكل. 
  يرأس مجلس إدارة الفرع بالمحاف ة عضو مجلس إدارة من المةتخبين مةرا ويمثل الفرع فى

 .المجلس
  ويجوق لمجلس اإلدارة إلغا  الفرع إذا دعت األسباب إلى ذلك  ما يجوق لمجلس اإلدارة

حل مجلس إدارة الفرع إذا وقعت مةه م خالفات ألحكام القوانين واللوائح المة مة للعمل 
 .بالغرفة 

 الثانية عشرة مادةال

 عبــــــــالش  
 للغرفة للمةشآت المتماثله ا  شعب بموافقة وقير السياحة أن يقرر إنش الغرفة لمجلس إدارة

 .الةشاط يتولي إداريرا مجالس إدارة يحت إشراس مجلس إدارة الغرفة

 حل مجلس إدارة  أوإلغا  الشعبة إذا دعت األسباب إلى ذلك  الغرفة يجوق لمجلس إدارة
الشعبة إذا وقعت مةه مخالفات ألحكام القوانين واللوائح والقرارت المة مة للعمل فى الغرفة 

 .الغرفةإدارة مجلس مسبب من وذلك بمورب قرار أو في حاله عدم الحارة لةشاط الشعبة 

 
 الثالثة عشرة مادةال

 الجراق اإلدارق
  للغرفة ويحدد إختصاصايه ومكافأيه السةوية ويختار يعين مجلس إدارة الغرفة أمين عام متفرغ

في الالئحة  01 ما ورد بالمادة ويكون إختصاصايه  المجلس من يحل محله حال غيابه 
 . 0111لسةةه  602األساسية المشتر ة للغرس السياحية الصادرة بالقرار 
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 ر عادية ورميع ويحضر األمين العام للغرفة رميع إرتماعات الجمعية العامة العادية والغي
إرتماعات مجلس اإلدارة وهيئة المكتب بصفته ويكون مسئواًل عن يسجيل وقائع هذال 

 .اإلرتماعات وإعداد التقارير بشأنرا دون أن يكون له أق صوت معدود فى أق مةرا
 دارات الرئيسية اآلييةيتكون الجراق اإلدارق التةفيذ  المعاون من اإل: 
 لجودةمدير اإلدارة الفةية وضمان ا .0
 مدير إدارة العالقات العامة  .6
 مدير اإلدارة المالية .7
 مدير إدارة التدريب .1
 والترويج الدولي مدير إدارة التسويق والمعارض .8
 مدير إدارة حماية البيئة والموارد الطبيعية .2
 مدير إدارة شئون العضوية والخدمات .7
 رـميع موظفى الغرفة والفروع والشعب  .5

 .حسب الحارة بقرار من مجلس اإلدارة اتويجوق يعديل أو إضافة إدار 

 
 المرام والواربات : الباب الرابع

 
 الرابعة عشرةمادة ال

 

 الغرض من إنشا  الغرفة
دراسة  ل ما يتعلق بقطاع سياحة الغوص واألنشطة البحرية والدعاية لرا ومعاونة أررزة الوقارة  .0

 . فا ية لتةميتة وقيادة فى التخطيط لرذا الةشاط

 .لمختل  العاملين فى القطاع سياحياً وثقافياً وفةياً والفةي على رفع المستوق المرةى العمل  .6
 .إقتراح يعديل القوانين والتشريعات التى ية   العمل فى القطاع وما يتصل به .7
 .تفق مع طبيعة عمل القطاع ي بماوضع اللوائح والة   الالقمة لتة ي  شئون العمل والعمال  .1
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والمطبوعات والمواقع اإللكترونية علي شبكة المعلومات مةشورات إصدار الكتيبات وال .8
 .للتعري  باألنشطة المختلفة للقطاع

 .يقدي  المعونة الفةية للقطاع .2
فى مجال أنشطة سياحة الغوص المصرق السياحى والمقصد المةتج ويرويج يشجيع ويسويق  .7

المعارض والمؤيمرات  واألنشطة البحرية فى األسواق العالمية ويشمل ذلك اإلشتراك فى
 .ات الصلةذ الدوليةوالمة مات والريئات 

في رمرورية مصر العربية  ة القطاعنشطأاإلشراس الفةي الكامل علي  العمل على والتأ د من .5
 ال الالئحةذمن ه لمادة الثالثة بالباب األولطبقاً ل

 الخامسة عشرة مادةال
 

 مرام مجلس اإلدارة
 .السياسة العامة للغرفةيخت  مجلس اإلدارة بوضع  .0
 .يحديد الخطط التفصيلية لتةمية الةشاط السياحى .6

دراسة ومعالجة مشا ل األعضا  والتواصل مع السلطات المسئولة والمة مات المحلية  .7
 .والدولية للعمل على حل هذال المشكالت 

لعاملين والمالية وشئون اإصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الداخلية واإلدارية  .1
 .بالغرفة

 .إعداد مشروع المواقنة السةوية والحساب الختامى  .8

الة ر فى  ل ما يرق السلطات المسئولة عرضه من مسائل يتعلق بأعمال الغرفة واألعضا   .2
 .والةشاط السياحى  

من خالل رمع ويدوين ونشر القواعد واألعراس والتقاليد األصولية للمرةة والتوعية برا  .7
بما يكفل خلق مةاخ وني أو المطبوعات أو الةشرات التي يصدرها الغرفة الموقع اإللكتر 

 .ويحمى السائح ويحقق الصالح العامصالح للعمل والمةافسة الشريفة التى يخدم السياحة 
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المرةة ورزا ات مخالفترا ليت  إقرارها من الجمعية العمومية ويتابع ميثاق شرس وضع الئحة  .5
 .يةفيذها 

إصدار القرارت وإررا  اإليفاقات الالقمة لتوثيق العالقات السياحية على إيخاذ اإلررا ات و  .1
المستوق المحلى والعالمى بما يكفل موا بة التطورات العالمية ويشمل ذلك إبرام اإليفاقات 

 .وعقد الةدوات والمؤيمرات وإقامة المعارض وذلك بالتةسيق مع األررزة المعةية بالدولة 

المقصد السياحى المصرق فى األسواق العالمية ويشمل ذلك يشجيع ويسويق المةتج و  .01
 .اإلشتراك فى المعارض والمؤيمرات والريئات الدولية

معايير  إقراراإلريقا  بجودة المةتج السياحى المصرق برفع مستوق الخدمات من خالل  .00
غيرها من  أو( أيزو)المعتمدة دوليًا من المة مة الدولية للمواصفات الجودة والمرارة المرةية 

ونشر التدريب المرةى فى المة مات الدولية المعتمدة والموافق عليرا من مجلس إدارة الغرفة 
 .مجال الغوص واألنشطة البحرية لرفع مستوق أدا  العاملين بالقطاع السياحى 

ت يدعي  دور الغرفة فى المحافل السياحية الدولية عن طريق شغل مرا ز مرموقة فى المة ما .06
 .والعالمية واإلقليمية السياحية

 
 السادسة عشرة مادةال

 مرام رئيس مجلس اإلدارة

 .يمثل رئيس مجلس اإلدارة الغرفة لدق السلطات العامة والريئات والمصالح واألشخاص  .0
 .يمثل الغرفة أمام القضا   .6

 .يحديد مواعيد إرتماع مجلس اإلدارة ويوريه الدعوة له  .7
 .ويوريه الدعوة لهيحديد مواعيد إرتماع هيئة المكتب  .1
 .يوريه الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة بعد يحديد الموعد بواسطة مجلس اإلدارة  .8

 .اإلشراس المباشر على أعمال الجراق اإلدارق للغرفة  .2
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يوقع رئيس مجلس إدارة الغرفة على الشيكات الصادرة من الغرفة يوقيع أول فى حدود مبلغ  .7
ويتعين موافقة هيئة المكتب علي صرس الشيكات التي التي يزيد عن مبلغ ل  رةيه ، ثالثين أ

ويتعين عليه أخذ موافقة مجلس اإلدارة مقدمًا بالةسبة أل  رةيه ،  81أل  رةيه وحتي  71
 .للشيكات التى يزيد قيمترا عن هذا المبلغ 

اقشات مسئول عن سير العمل فى مجلس اإلدارة والحفاظ على الة ام الوارب فى المة .5
 .والمداوالت 

 .عتمادهاهيئة المكتب على مجلس اإلدارة إل قراراتمسئول عن عرض مداوالت و  .1

 .ئيس مجلس اإلدارة هو المتحدث الرسمى بإس  المجلس وله أن يفوض من يراال فى  ذلكر  .01
 
 

 السابعة عشرةمادة ال
 مرام نائب رئيس مجلس اإلدارة

 .يحل محل رئيس مجلس اإلدارة فى حالة غيابه  .0

 .فى حالة عدم ورود رئيس مجلس اإلدارة ( يوقيع أول)يوقيع الشيكات  .6
 

 الثامةة عشرةمادة ال

 مرام أمين الصةدوق
 في حاله صدور قرار مجلس اإلدارة بإختيارال

يةفيذ قرارات مجلس اإلدارة فى الشئون المالية فى إطار القانون واللوائح المة مة فى هذا  .0
 .أوره الةشاط المختلفة للغرفة من الةواحى الماليةالخصوص وله الحق فى مرارعة 

 .اإلشراس المالى على رميع اإليرادات والمصروفات الخاصة بالغرفة .6

 .عرض الموق  المالى للغرفة شررياً على هيئة المكتب ومجلس اإلدارة .7
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من وفى حالة عدم ورودال يوقع بدال مةه ( يوقيع ثانى)يوقع على الشيكات الصادرة من الغرفة  .1
 .يةوب عةه

 .مرارعة المواقنة والميزانية .8
 .يرأس لجان الجرد الخاصة بمحتويات وأثاث الغرفة و ذا التكرين  .2
 

 التاسعة عشرة مادةال
 مجلس اإلدارة ومرام عض

حضور إرتماعات الجمعية العامة العادية للغرفة والمشار ة الفعالة فيما يعرض عليرا وإعتبار  .0
 .العام صويه أمانه اليفرط فيرا للصالح

 .حضور إرتماعات مجلس اإلدارة بإنت ام والمشار ة الفعالة فيما يعرض على المجلس  .6
المشار ة الفعالة فى اللجان الةوعية المختلفة فى الغرفة أو اإليحاد المصرق للغرس  .7

 .السياحية
 .المشار ة الفعالة فى الريئات والمؤسسات المحلية والدولية التى لرا صلة بةشاط الغرفة .1
لمجلس اإلدارة يكلي  عضو بالمجلس بمرام أو أعمال إضافية محددة لإلستفادة من  .8

 .خبراية أو إذا ما دعت الحارة لذلك 
 العشرون مادةال

 ةالشعبئيس مجلس إدارة مرام ر 
 .س  الشعبة أمام مجلس اإلدارة إدث الرسمى بالتح .0

 .يحديد خطة اإلرتماعات الدورية للشعبة  .6
 .أعمال إرتماعات الشعبة فى ظل المصلحة العامة للشعبة  يحديد الموضوعات وردول .7
 .يوريه الدعوة ألعضا  الشعبة لحضور اإلرتماعات .1

 .يقدي  يقرير نجاح عن  ل إرتماع للتصديق عليه من مجلس اإلدارة  .8
 .يحرير يقرير نجاح نص  سةوق عن أعمال وإنجاقات الشعبة .2
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 .يحرير يقرير سةوق عن أعمال وإنجاقات الشعبة .7
 

 لمادة الواحدة والعشرونا
 الفرع ئيس مجلس إدارة مرام ر 

 دارةإلفرع فى مجلس مرام رئيس الغرفة فى نطاق ومحل الفرع ويمثل ايقوم رئيس الفرع ب .0
 . الغرفة

 .يحديد خطة اإلرتماعات الدورية للفرع  .6

 .يحديد الموضوعات وردول األعمال إلرتماعات مجلس إدارة الفرع .7
 .مجلس اإلدارة للفرع لحضور اإلرتماعات يوريه الدعوة ألعضا   .1
 قرار بشأنرا ذعرض يوصيات مجلس إدارة الفرع علي مجلس إدارة الغرفة إليخا .8

 .يحرير يقرير نجاح نص  سةوق عن أعمال وإنجاقات الشعبة  .2
 .يحرير يقرير سةوق عن أعمال وإنجاقات الشعبة  .7

 
 ن ام العمل بالغرفة:  الباب الخامس

 

 الثانية والعشرون مادةال
 

 الجمعية العمومية للغرفة 

يتكون الجمعية العمومية للغرفة من رميع أعضائرا ويرأسرا رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه فى  .0
 .يرأسرا أحد أعضا  مجلس اإلدارة يختارال المجلس حالة غيابه ، وعةد غيابرما

 : ليخت  بما يـيالسةة المالية و يعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة فى الةص  األول من  .6

  إنتخاب أعضا  مجلس اإلدارة ومةدوبى الغرفة فى الجمعية العمومية لإليحاد 
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 إعتماد الالئحة الداخلية والمالية للغرفة ويعدياليرا. 
 الة ر فى التقرير السةوق لمجلس اإلدارة. 

  إعتماد يعيين ويحديد مكافأة مرارع أو أ ثر للحسابات. 
 الميزانية والحساب الختامى والمواقنة التقديرية للعام التالى الموافقة على. 

يعقد الجمعية العمومية إرتماعات غير عادية بدعوة من مجلس اإلدارة أو من رئيسه أو بةا اً  .7
على طلب مرارع الحسابات أو إذا طلب ثلث أعضا  الجمعية العمومية دعويرا إلى 

ة فى الطلب المقدم مةر  ويجوق لوقير السياحة فى اإلرتماع بشرط أن يبيةوا أسباب ذلك  تاب
 .رميع األحوال دعويـرا إلرتماعات غير عادية

يكون إرتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها نص  عدد األعضا  فإذا ل  يكتمل  .1
العدد يؤرل اإلرتماع لمدة ساعة واحدال ، ويكون اإلرتماع صحيحًا بحضور أق عدد من 

ويصدر القرارات باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين إال إذا  ان القرار  هؤال  األعضا  ،
 .متعلقاً بطلب فصل عضو مجلس اإلدارة فيجب موافقة ثلثى األعضا  الحاضرين 

ال يجوق أن يشارك فى حضور إرتماعات الجمعية العمومية أو فى الترشيح لمجلس إدارة  .8
ريرا الغرفة واإلدال  فيرا باألصوات سوق الممثل الغرفة أو اإلشتراك فى اإلنتخابات التى يج

من الالئحة األساسية الم شتر ة للغرس ( 1)القانونى لعضو الغرفة المعتمد طبقًا للمادة 
 611والمعدل بالقرار الوقارق رق   0111لسةة  602السياحية الصادرة بالقرار الوقارق رق  

شترا ات المستحقة للغرفة قبل أربع وبشرط أن يكون العضو قد أدق رميع اإل 6116لسةة 
 .نقداً أو بشيك مقبول الدفعوعشرين ساعة من اإلرتماع على األقل 

يرسل خطابات الدعوة إلرتماع الجمعية مرفقًا برا ردول األعمال والميزانية الختامية عن  .2
بأسبوع على العام المةترى والمواقنة التقديرية عن العام التالى قبل التاريخ المحدد إلنعقادها 

األقل بالبريد أو بالبريد اإللكترونى أو الفا س أو يسل  بواسطة مةدوب بالسر ى أو يعلن 
عةرا بالةشر فى صحيفيتين يوميين متتاليين ، ويجوق فى حالة الضرورة أن يت  الدعوة سلكيًا 

 .أو السلكياً 
 

 الثالثة والعشرونمادة ال
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 الغرفة مجلس إدارة
ارة الغرفة قبل إنتخابات مجلس إدارة اإليحاد المصرق للغرس يجرق إنتخابات مجلس إد .0

 .السياحية بشرر على األقل
إذا خال مكان أحد أعضا  المجلس من المةتخبين ألق سبب من األسباب حل محله التالى  .6

فى عدد األصوات فى آخر إنتخابات ويعين وقير السياحة عضوا إذا خال مكان أحد أعضا  
وفى  لتا الحالتين يستكمل العضو البديل المدة . حلهالمعيةين ليحل م ربعةلمجلس األا

 .دورةالباقية من ال

اليجوق لعضو المجلس يو يل غيرال في حضور إرتماعات المجلس ويجوق له بعد موافقة   .7
 .سبقاً إصطحاب أحد معاونيه الفةيين دون أن يكون له حق التصويت المجلس م  

ت على األقل  ل سةة بشرط أن ال يتجاوق الفترة بين أق يجب أن يجتمع المجلس عشر مرا .1
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بةا  على طلب  تابى من ثلث . إرتماعيين ثالثة أشرر 

 .أعضا  المجلس
يكون إرتماع المجلس صحيحًا إذا حضرال أ ثر من نص  عدد األعضا  فإذا ل  يكتمل الةصاب  .8

من ياريخ اإلرتماع األول لة ر  لإلرتماع بعد أسبوع على األقليدعى المجلس القانونى لإلرتماع 
ردول األعمال المؤرل ويكون إنعقاد المجلس فى هذال الحالة صحيحًا إذا حضرال ث لث عدد 

 .األعضا  على األقل 

 .يوقع األعضا  فى سجل خاص قبل إفتتاح الجلسة عةد بد  حضوره  .2
مجلس عرض أق موضوع يدخل فى يجوق لعضو مجلس اإلدارة أن يطلب من رئيس ال .7

إختصاص المجلس ويتعين في هذال الحالة أن يقدم هذا الموضوع إلى رئيس الغرفة  تابة قبل 
أما الموضوعات التى يقدمرا األعضا  للة ر فيرا . موعد اإلرتماع بعشرة أيام على األقل 

 .الجلسة التاليةأثةا  الجلسة فتة ر آخر الجلسة إذا وافق المجلس على ذلك وإال ية ر فى 

يصدر قرارت المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين وعةد يساوق األصوات ي ررح  .5
 .الجانب الذق مةه الرئيس 
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يرسل خطابات الدعوة إلرتماعات المجلس مرفقًا برا ردول األعمال بالبريد أو بالفا س أو  .1
يجوق في حاالت أيام على األقل و بمةدوب أو بالبريد اإللكترونى وذلك قبل اإلرتماع بسبعة 

 .الضرورة يوريه الدعوال سلكياً أو السلكياً أو يسليمرا باليد قبل ياريخ اإلرتماع بوقت أقصر
لحضور إرتماعات مجلس اإلدارة يشترك يكون لوقير السياحة مةدوب أو أ ثر لدق الغرفة  .01

 .في المداوالت دون أن يكون له حق التصويت

اإليحاد المصر  للغرس السياحية بجميع اإلرتماعات التي يعقدها يخطر الغرفة مدير  .00
ها ذومواعيدها ويرسل إلية ردول األعمال قبل إنعقادها  ما يرسل إلية القرارات التي يتخ

ة اإلرتماعات دون ذخالل عشرة ايام من ياريخ اإلنعقاد ولمدير اإليحاد الحق في حضور ه
 .أن يكون له حق التصويت 

 01ات مجلس إدارة الغرفة مصحوبة بمحضر الجلسة إلى وقير السياحة    خالل يـ َبلغ قرار  .06
ولوقير السياحة أن يعترض على هذال القرارت خالل . أيام على األ ثر من ياريخ صدورها 

أسبوعين من ياريخ إبالغرا فإذا إنقضت هذال المدة دون إعتراض أ عتبرت نافذة وال يةفذ 
 .يمسك به المجلس بأغلبية ثالثه أرباع األعضا  القرار المعترض عليه إال إذا 

 :ة عن العضو في الحاالت التالية يسقط عضوية مجلس اإلدار  .07
  أو ست مرات  عذربدون مرات متتالية  7إذا يخل  عن حضور إرتماع المجلس

يعد اإلنسحاب من إرتماع المجلس غياباً و   .خالل السةة دون عذر يقبله المجلس
 .دون إذن أو عذرب
  إذا إيصل غيابه عن إرتماعات المجلس ست مرات متتالية حتى لو  ان ذلك بعذر

 .مقبول 
  إذا قال عن العضو الةشاط الذ  أ نتخب أو ع ين من أرله أو على أساسه. 
  يجوق بقرار من الجمعية العمومية للغرفة فصل عضو مجلس اإلدارة المةتخب الذق

حد أعضا  المجلس أو بحسن سير العمل يتكرر مةه يصرفات أو أفعال ماسة بكرامة أ
 .بالغرفة

  يسقط العضوية من عضو مجلس اإلدارة إذا أريكب أفعااًل مخلة باآلداب العامة أو إذا
صدرت ضدال أحكام نرائية فى قضايا مخلة بالشرس واألمانة يراها المجلس  افية 

 .إلسقاط العضوية عةه
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  المرض الحائل للعضو عن مباشرة يسقط العضوية من عضو مجلس اإلدارة بالوفاة أو
 .مرامه والذق يقتضى إنقطاعه عن حضور الجلسات 

وال يكـــون مقبولـــة إال إذا وافـــق عليرـــا  عضـــوية المجلـــس إلـــى الـــرئيس  تابـــًة قدم اإلســـتقالة مـــن ـي ـــ .01
 .اإلدارةمجلس 

ه ، يتةحي العضو بعد شـرح وررـة ن ـرال إذا  ـان الموضــــــــــوع المعـروض علـى  المجلـس خاصـاً بـ .08
أو إذا  انــت ألحــد أقاربــه أو أصــرارال حتــى الدررــة الثانيــة أو  انــت للعضــو فيــه مصــلحة بصــفته  

 .وصياً أو قيماً أو و يالً 

مجلس اإلدارة أن يـدعو مـن يشـا  مـن أعضـا  الغرفـة أو غيـره  لحضـــــــــــور إرتماعـات المجلـس  .02
 .دون أن يكون له حق التصويت 

س قفـل بـاب المةاقشـة فـى موضـوع معـروض  علـى المجلـس إذا طلب خمسة أعضـا  مـن المجلـ .07
ــــــــة ق فلت المةاقشة فى الموضـوع المعـروض ييجرق التصويت على هذا الطلب فإذا أقريه األغلبـــ

 .وررق عليه التصويت 
ال يجوق للمجلـس مةاقشـة موضـوع سـبق لـه بحثـه وإيخـذ قـرار فيـه قبـل مضـى ثالثـة أشـرر علـى  .05

ظــروس رديــدة يســتدعى إعــادة الة ــر فيــه ويكــون ذلــك بةــا اً علــى طلــب  األقــل إال إذا طــرأت 
 . تابى من خمسة أعضا  من مجلس اإلدارة على األقل 

 .وقير السياحةإعتمادها من مداوالت المجلس سرية ، واليجوق إذاعة قراراية قبل  .01

 
 الرابعة والعشرون مادةال

 الفروع
 .دارة إدارة ويمثل الفرع فى مجلس اإلعضو مجلس يرأس مجلس إدارة الفرع بالمحاف ة  .0
يكون يشكيل مجلس إدارة الفرع ويحديد ميزانيته بقرار من مجلس إدارة الغرفة ويجوق بقرار  .6

مسبب من مجلس إدارة الغرفة حل مجلس إدارة الفرع إذا وقعت مةة مخالفات ألحكام 
ال رغ  إنذار المخالفة  القوانين واللوائح أو قرارات مجلس اإلدارة وذلك إذا ل  يق  بإقالة

  .خالل أسبوعين من صدور قرار الحلبعل  الوصول ويعين مجلس رديد  هبكتاب موصى علي
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يسرق فى شأن الفروع القوانين والقرارت والالئحة األساسية المشتر ة والالئحة الداخلية  .7
 .واألن مة التى يحك  أعمال الغرفة ون ام العمل برا 

 .حلقة اإليصال بين الفروع والشعب وبين الغرفةيعتبر مجلس إدارة الفرع هو  .1
 .ال بين الغرفة ومجلس إدارة الفرعيعتبر رئيس الفرع هو حلقة اإليص .8
بةا ًا على يوصيات مجلس إدارة الفرع   -حسب حارة  ل فرع  -ي شكل الريكل اإلدارق  .2

 .وبعد موافقة مجلس إدارة الغرفة 
 : ديرية للغرفة البةود األساسية التالية لكل فرعيؤخذ فى اإلعتبار عةد إعداد المواقنة التق .7

  وما يستجدرسوم قيد  ويةمية موارد و إشترا ات )اإليرادات المتوقعة خالل العام. 
  المصروفات اإلدارية الضرورية خالل العام. 
  المصروفات اإلدارية الضرورية الشررية. 
  أق إلتزامات أخرق يراها الفرع. 

 .وفقاً للضوابط التى يحددها الالئحة المالية يت  الصرس  .5
 .فى البةكالتى يزيد عن عشرة االس رةيه إيداع رميع المتحصالت  يجب .1

غيــر مســموح ألق ســلطة أن يــأمر بصــرس أق مبــالغ ماليــة مــن هــذال المتحصــالت فــى أق مجــال  .01
 .قبل إيداعرا البةك

 .وارد فى هذال التعليمات   ما هووالملفات   يجب أن يستكمل الفرع السجالت األساسية  .00

 
 الخامسة والعشرون مادةال

 اللجان الةوعية
 .نوعية متخصصه لـجانيشكيل مجلس اإلدارة يجوق ل .0
 .يض   ل لجةة متخصصين وخبرا  فى مجال مرامرا  .6
يعمل هذال اللجان لدراسة القوانين واللوائح وال روس العامة المؤثرة فى مجال يخصصرا  .7

 .ويوصيات لمجلس اإلدارة لتقدم إقتراحات ويقارير 
 .يرأس  ل لجةة من هذال اللجان أحد أعضا  مجلس اإلدارة  .1
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 التة ي  واإلدارة الداخلية:  الباب السادس

 
 السادسة والعشرون مادةال

 
 الئحة الة ام اإلدارق

 :ارق الداخلى للغرفة يشمل اآليى لمجلس إدارة الغرفة إصدار الئحة للة ام اإلد

 اإلدارق للغرفةيكوين الجراق  .0
 .المرام التفصيلية للعاملين بالجراق  .6
 .التعيين وإنرا  الخدمة والترقى  .7
 .التقارير الدورية ويقيي  األدا   .1
 .المريبات واألرور والمزايا والحوافز  .8
 .األراقات  .2
 .مواعيد العمل والعطالت الرسمية والمواظبة والغياب .7
 .العقوبات  .5
 .الرعاية اإلرتماعية والصحية  .1
 .موضوعات أخرق يراها المجلس أق  .01

 الشئون المالية:  عابالباب الس
 

 السابعة والعشرون مادةال
 مراقب الحسابات

يختار الجمعية العمومية بةا ًا على يرشيح مجلس اإلدارة مراقبًا للحسابات من غير أعضا   .0
 مجلس اإلدارة
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ويباشر إختصاصته طبقًا يرارع مراقب الحسابات الموق  المالى للغرفة على مدار العام  .6
 .للقوانين المة مة لذلك والسائدة فى الدولة 

يقدم مراقب الحسابات يقريرال إلى رئيس المجلس خالل شرر واحد على األ ثر من إبالغه  .7
 .بالميزانية 

 الثامةة والعشرون مادةال

 الموارد المالية للغرفة
 .بقرارات يصدر من مجلس اإلدارة اإلشترا ات والرسوم التى يفرضرا الغرفة على أعضائرا  .0

 .اإلعانات الحكومية .6
بشرط قيام الغرفة بإخطار الجرة اإلدارية قرها مجلس اإلدارة ـالربات والمةح والوصايا التى ي   .7

 .المختصة بقيمة التبرع والجرة الم تبرعة

 .اإليرادات التى يحصل عليرا الغرفة من أمال را العقارية أو المةقولة  .1
 .المختلفة التى يقوم بـرا الغرفة األنشطةإيرادات  .8
 .القروض المحلية والتسريالت اإلئتمانية التى يصدر لصالح الغرفة .2

 .الموارد األخرق التى يوافق عليرا مجلس اإلدارة بما يتفق وأحكام القانون واللوائح المة مة .7
 : يوقيع إيرادات الغرفة علي الةحو التالىيت   .5

 01 %لتكوين إحتياطى المحصله ت شترا امن اإل. 
 71 % اإليحاد المصرق للغرس السياحية  محصله لسداد حصهلامن اإلشترا ات. 
  ما يبقى من إيرادات يوره إلى نفقات الغرفة لتحقيق أهدافرا. 

 
 التاسعة والعشرون مادةال

 الالئحة المالية للغرفة

 .الئحة مالية داخليةلمجلس إدارة الغرفة إصدار 

 



  البحرية لغرفة سياحة الغوص واألنشطة الالئحة الداخلية 65

 

 6112ديسمبر  11وإعتماد الجمعية العمومية فى  6112ديسمبر  11بتاريخ  3/4/299مجلس اإلدارة رقم إصدار طبقًا لقرار 

 
 

 أحكام ختامية:  ثامنالباب ال
 الثالثونمادة ال

 ر والتطبيق والتعديالتـيـيـغــالت

 
ويةفيذ ويطبيق لمجلس إدارة الغرفة الحق فى إصدار القرارت والتعليمات الالقمة لتفسير  .0

 .أحكام هذال الالئحة
أخرق طبقًا لما يستجد من ظروس ومالبسات  بةودلمجلس إدارة الغرفة الحق في إضافة  .6

 .يستورب ذلك و يكون فى اإلطار العام لرذال الالئحة
 


