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الرتخيض بئقامت مراكز و نوادى الغوص 

. وزارة السياحة / اإلدارة العامة لمغوص   : جهة الترخيص

 
 : الخعريفاث 

تعتبر مراكز الغوص بجميع أنواعيا ومراكز األلعاب واألنشطة البحرية بجميع أنواعيا ويخوت ســــفاري 
أنشطة األلواح والزوارق الشراعية وأنشطة السنوركل والنزىة البحرية والصيد لميواة  )الغوص بجميع أنواعيا 

من المنشآت  (والمنشات ذات القاع الزجاجي بأنواعيا والغواصات السياحية واليخوت التي تعمل بالسياحة 
واألنشطة السياحية كل بحسب طبيعتو وال يجوز استغالليا أو إدارتيا إال بترخيص من وزارة السياحة  

والمخصصة لخدمة الرواد من أنشطة السياحية تعتبر جميع األنشطة البحرية والمائية بالمنشأة الفندقية 
. المنشأة ويتعين تضمينيا الترخيص الصادر بيا 

 ـ:حرخيض إنشاء وإقامت وإدارة مراكز الغوص 
 :املسخنداث املطلوبت   (1)
دارة مركز غوص  -1 قامة وا   .طمب الحصول عمي ترخيص إنشاء وا 

صورة عقد اإليجار أو عقد االستغالل مثبت التاريخ أو سند الممكية لمقر المركز المطموب ترخيصو  -2
عمي أن ال تقل مدة اإليجار عن ثالث سنوات حال الترخيص ألول مرة وعن سنة حال تجديد 

. الترخيص السابق 
 أو كروكي يعد بمعرفة 1000 : 1رسم عام لمموقع عمي خريطة مساحية بمقياس رسم ال يقل عن  -3

 .ميندس نقابي بذات المقياس موضحًا بو مكونات وخدمات المركز 

إذا كان الطالب شركة ترفق صورة من مستندات تكوين الشركة والممثل القانوني ليا شاممًة عقد تكوين  -4
دارة مراكز  الشركة وغرضيا والسجل التجاري والبطاقة الضريبية مدرج بيما غرض الشركة بتممك وا 

 .الغوص وبيان اسم وعنوان المركز 
____ ـ_______________________________________

  .6/9/2011 الصادر بتاريخ 2011 لسنة 444قرار وزير السياحة رقم 
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 .شيادة الصالحية الفنية من الجية الفنية المختصة  -5

 . خطاب يفيد العضوية في غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية  -6

صحيفة الحالة الجنائية لممدير المسئول إذا كان مصريًا وشيادة بحسن السير والسمعة من غرفة  -7
 الغوص إذا كان أجنبيًا ويجوز المختص قبول شيادة بحسن السمعة صادرة من جية

صورة بطاقة مزاولة المينة من + صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر +  أخري خالف الغرفة 
 ( .7)الجية الفنية المختصة بالمدير الجديد وتقديم المستندات المذكورة في البند رقم 

تقديم المستندات الالزمة لمحصول , صورة جواز السفر وتصاريح العمل في حالة وجود عمالة أجنبية  -8
 .عمى موافقة الستخراج او تجديد تصاريح العمل فى حالة وجود عمالة اجنبية 

صورة وثيقة تأمين ضد المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث واإلصابات البدنية والوفاة سارية لممدة  -9
المطموبة لمترخيص بما ال يقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات وبقيمة تأمينية ال تقل عن مميون 

 .جنية 

: الرسوم  (2)
 جنية مصري خالل أسبوع من إبالغو بالموافقة المبدئية يدفع بموجب حوالو بريدية 500 :رسم المعاينة  -

لحساب وزارة السياحة , وفي حالة عدم أداء رسم المعاينة في الموعد المحدد يحفظ الطمب وال ينظر فيو 
 . جنية مصري 100إال بعد أداء الرسم المقرر ورسم إضافي قدرة 

 . جنية مصري تدفع بموجب حوالو بريدية لحساب وزارة السياحة 1000 :رسم إصدار الترخيص  -

 . جنية مصري عن كل سنة يشمميا الترخيص 600 :رسم تجديد الترخيص  -

 . جنية مصري تدفع بموجب حوالو بريدية لحساب وزارة السياحة 5000 :رسم التنازل عن الترخيص  -

: اإلجراءاث  (3)
دارة مراكز الغوص إلي اإلدارة العامة لمغوص واألنشطة الجديدة  - قامة وا  يقدم طالب الترخيص بإنشاء وا 

 :عمي النموذج المعد لذلك متضمنًا ما يمي 

اسم الطالب ولقبو وجنسيتو وصناعتو ومحل إقامتو والعنوان الذي توجو إليو فيو المكاتبات والمراسالت  -1
 .ورقم التميفون والفاكس والبريد اإللكتروني 

 
 .اسم المدير المسئول وجنسيتو  -2
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 .بيانات عن موقع ومقر مركز الغوص طالب الترخيص  -3

 :االشرتاطاث والضوابط  (4)

 الشروط الفنية:  

يشترط لمترخيص لممنشأة بمزاولة النشاط كمركز غوص الحصول عمي شيادة الصالحية فنية من  -
 .الجية الفنية المختصة 

كما يشترط لمترخيص الحصول عمي خطاب يفيد عضوية المنشأة في غرفة سياحة الغوص واألنشطة  -
 .البحرية 

 . االدارة العامة لمسالمة والصحة المينية –يشترط الحصول عمى موافقة وزارة القوى العاممة  -

  االشتراطات والضوابط الواجب توافرها إلنشاء مركز الغوص :
 :المقـر  -

 .االستقبال  -1

 مكان لمتسجيل وتسميم وتسمم المعدات  -2

 .أجيزة إتصال  -3

تعميمات المركز وتشمل تعميمات الغوص والمحافظة عمي البيئة وقائمة األسعار وتكون في مكان  -4
 .ظاىر 

قتراحات  -5  .صندوق شكاوي وا 

 .غرفة تخزين معدات الزوار وتكون جيدة التيوية  -6

 .حوض غسيل المعدات  -7

فصل دراسي ويكون مجيز بوسائل اإليضاح والمواد الدراسية , وبمكان مناسب ال توجد بو موانع  -8
 . لمتركيز 

 .غرفة معدات الغوص  -9

 .اليواء  (أو ضواغط)غرفة مناسبة لضاغط  -10

 .غرفة اإلدارة وتكون مجيزة لتالئم مكتب اإلدارة  -11

 .ويجوز اعتبار حمامات الفندق إذا كانت بالقرب من المقر  (عمي األقل حمام واحد)الحمامات  -12

 .رشة إصالحات سريعة لمعدات الغوص وممكن أن تكون ممحقة بغرفة اإلدارة أو غرفة المعدات  -13
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يشترط ان يكون المقر المقترح النشاء مركز الغوص او انتقال المركز المرخص الى المقر جديد   -14
داخل المنشأة الفندقية السياحية مستوفيًا لكافة المكونات والشروط ويتم التحقق منيا خالل المعاينة 

 .السياحية لممقر 

 :المدير الفني المسئول  -

أن يكون حاصال عمي شيادة كمدرب غوص ـ المستوي الثاني عمي األقل ـ طبقًا لممواصفة والمعيار  -1
 .الدولي وبحسب ما تقرره الجية الفنية المختصة 

أن يكون اجتاز فحص التوافق مع المعايير الدولية المقررة لمقدمي خدمات الغوص الترفييي بحسب  -2
 .ما تقرره الجية الفنية المختصة 

 .. أن يكون حاصال عمي بطاقة مزاولة المينة من الجية الفنية المختصة  -3

 .أن يكون حاصال عمي مؤىل متوسط عمي األقل  -4

أن يكون حاصال عمي شيادة حسن سير وسموك من غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية إذا كان  -5
أجنبيًا ويجوز لرئيس القطاع المختص اعتماد شيادة بحسن السير والسموك والسمعة لممدير األجنبي 

 إذا كانت صادرة من جية أخري خالف الغرفة 

 .صحيفة الحالة الجنائية التي تخمو من األحكام في جرائم مخمة بالشرف واالعتبار إن كان مصريًا  -6

 . سنة ميالدية 25أال يقل سنة عن  -7

 .تراخيص أجانب في حالة المدير األجنبي  (4)أن يكون حاصال عمي تصريح العمل أو نموذج رقم  -8

ويراعي خالل غياب المدير الفني المسئول لمدة تتجاوز األسبوع تعيين من ينوب عنو بشرط أن 
. ومقيدًا لدي وزارة السياحة (المستوي الثاني عمي األقل)يكون مؤىاًل لذلك كمدرب غوص 

 :المعدات  -

يجب أن تكون المعدات المطموبة والتالي بيانيا في حالة جيدة لالستخدام اآلمن وعمييا عالمة مميزة 
: السم المركز كاتبًة أو طباعًة أو حفرًا 

  طقم زعانف مقاسات مختمفة 20عدد  -1

 . ماسكًا وسنوركل 15عدد -2

 . معادل طفو مقاسات مختمفة 20عدد -3

  بدلو عازلة مقاسات مختمفة 20عدد  -4

 . منظم ىواء مزودًا بمنظم مرحمة ثانية إضافي وخرطوم توصيل ىواء لجاكت معادلة الطفو 15عدد -5

 .عداد قابل لمغمر لقياس الضغط داخل االسطوانة  -6
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 يجب أن تزود المنظمات المذكورة عالية بعدادات لقياس العمق إذا لم تتوافر حاسبات :ممحوظة 
  .(كمبيوتر غوص)غوص 

 . حزام ثقل مزودًا بمشبك سريع الفك 30عدد  -7

 . كيمو جرام ثقل رصاص 400 -8

 .شنطة إسعافات أولية تناسب األنشطة المخطط ليا  -9

 لترًا في الدقيقة لمدة ال تقل 15عدد وحدات أوكسجين طوارئ ـ تسمح لتنفس أوكسجين خالص بمعدل  -10
 دقيقة ـ يناسب األنشطة بحيث يكون بكل موقع يزاول فيو النشاط وحدة باإلضافة إلي الوحدة 20عن 

 .الموجودة بالمركز 

 أسطوانة غوص بشرط سريان اختبارات الصالحية الفنية سواء البصرية أو 60عدد  -11
 .الييدروستاتيكية 

ويوصي بوجود عداد لساعات ) لترًا في الدقيقة 250ضاغط ىواء أو أكثر بسعة إجمالية ال تقل عن  -12
 (عمل كل ضاغط

 :الدفاتر والسجالت  -

دفتر يومي لتسجيل الزائرين وجنسياتيم وأرقام جوازات سفرىم وأسماء المرافقين والمدربين واألماكن  -1
التي يزاولون الغوص بيا وتاريخ الميالد واإلقرار الطبي وما يفيد توقيعو عمي تعميمات الغوص وسرد 

قرار إخالء المسئولية   .الخدمات المقدمة لو وا 

سجل قيد العاممين ووظائفيم , عمي أن يشمل االسم والعنوان وتحقيق الشخصية والمؤىل وتاريخ  -2
 .الميالد والوظيفة 

 .سجل قيد المعدات وأنواعيا وصالحيتيا وتاريخ إجراء الفحوص الفنية واإلصالح  -3

سجل صيانة المعدات وتسجيل ساعات التشغيل بضواغط اليواء ـ إن وجدت ـ أو تعاقد مع محطات  -4
 اليواء وتاريخ انتياء تشحن اليواء وأعمال الصيانة لكافة المعدات وكذلك تاريخ إنتاج أسطوانا

 .صالحيتيا 

سجل االسطوانات واختبارات وشيادات الصالحية الفنية ليا سواء البصرية أو الييدروستاتيكية  -5
 . لألسطوانات المستخدمة سواء لمغوص أو لألوكسجين أو لغازات أحري 

.سجل حركة العائمات مبين بو التاريخ والمرشد وأماكن الغوص وأسماء الزائرين والخدمات المقدمة  -6  
 .سجل الدورات التدريبية طبقًا لممعايير المحددة من منظمات التدريب المعتمدة التابع ليا المدرب  -7

 .سجل األحداث والحوادث  -8
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 .سجل قيد إقرارات إخالء المسئولية  -9

 .سجل قيد اإلقرارات الطبية لمزائرين والعاممين  -10

 :الخزاماث مراكز الغوص  (5)

 .وضع التعميمات والممصقات الخاصة بالحفاظ عمي البيئة في مكان ظاىر  -1

عدم تشغيل أي مدرب أجنبي غير حاصل عمي شيادة صالحية بمراكز الغوص وتصريح عمل  -2
 .لألجانب 

عمي اتصال بمركز طب االعماق والمستشفيات ومراكز (تميفون ـ جياز السمكي)إيجاد وسائل اتصال  -3
 .اإلنقاذ 

 .إيجاد مكتبة كاممة لمراجع الغوص والتعميمات المنظمة ألنواع الغوص المختمفة من الييئات الدولية  -4

االلتزام بتشغيل مدربين غوص حاصمين عمي مؤىل كمدرب غوص ترفييي محترف من منظمة  -5
 .معترف بيا وحاصل عمى بطاقة المينة من الجية الفنية المختصة 

 بتشغيل مرشدين غوص حاصمين عمي مؤىل كمرشد محترف من منظمة معترف بيا من مااللتزا -6
 .الجية الفنية المختصة وحاصل عمي بطاقة مزاولة المينة من الجية الفنية المختصة 

أن تمتزم المنشآت السياحية بتشغيل العاممين الحاصمين عمي مؤىل معتمد من وحدة الخدمات الفنية  -7
لمغوص واألنشطة البحرية باإلدارة العامة لمغوص بوزارة السياحة وحاصل عمي بطاقة مزاولة المينة 

 .من الوحدة المذكورة لمزاولة النشاط 

ال يجوز إجراء أي تعديل في مراكز الغوص إال بموافقة اإلدارة المختصة بالوزارة , وفي حالة تغيير  -8
 .المكان يقدم طمب إلجراء التعديل لإلدارة المختصة 

املوافقت املبدئيت والخظريح املؤقج لخشغيل مركز غوص وأنشطت حبريت وخيوث ولنشاث  (6)
: سياحيت 

في حالة الموافقة المبدئية عمي المقر بالنسبة لمركز الغوص واألنشطة البحرية واليخوت والمنشات  -1
 يوم إلتماميا , ويجوز مدىا 30السياحية يعمن الطالب باالشتراطات الواجب توافرىا وتحدد لو ميمة 

.    لمدد مماثمة في األحوال التي تقتضي ذلك 
ومتى أتم الطالب االشتراطات أبمغ اإلدارة المختصة بالترخيص والتي عمييا التحقق من إتماميا خالل  -2

 يوم من وصول اإلخطار بطمب المعاينات السياحية والفنية الالزمة , فإذا ثبت إتماميا بحصولو 30
 3عمي شيادة صالحية فنية مؤقتة صرف لو تصريح مؤقت لمتشغيل التجريبي لمدة شير وبحد أقصي 

شيور طبقًا لتاريخ صالحية شيادة الصالحية الفنية لحين اتمام التوافق مع المعايير والمتطمبات 
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المقررة والمعتمدة من وزارة السياحة بالنسبة لمراكز االنشطة البحرية ومتطمبات تقديم خدمات الغوص 
الترفييي المقررة من الجية الفنية المختصة التى يجب توافرىا عمى الدوام لمحصول عمى شيادة 

 .الصالحية الفنية 

 أشير ويجوز ان يجدد 6يمنح المركز تصريح مؤقت بقرار يصدر من رئيس القطاع المختص لمدة  -3
لمدد اخرى بقرار من وزير السياحة اذا عجز المركز عن التأشير بالسجل التجارى لممحافظة 

 .المختصة 

: اشرتاطاث بيع ونقل ملكيت املركز او حغيري املسخغل  (7)
او تغيير المستغل المرخص لو كمنشأة  (او جزء منو)او نقل ممكية الكيان القانونى / اذا تم بيع و  -

سياحية او تنازل عن الترخيص يمزم الحصول عمى موافقة وزارة السياحة وذلك بتقديم طمب الى 
. االدارة العامة لمتراخيص ويشترط ان يتوافر فى الشركة المتنازل الييا كافة اشتراطات التراخيص 

: ويجب اتباع االجراءات التالية بعد  الحصول عمى الموافقة 
. التقدم باخطار كتابي رسمي لكل من وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص فور تحرير العقود  -
 .عمى المنشأة استيفاء كافة االشتراطات المقررة بيذا القرار  -

 .يتم ابتاع االجراءات المقررة بيذا التمام التعديل بالمستغل الجديد واضافتو عمى الترخيص  -

 توصية بسيطة –تضامن )اذا تم تعديل االسم التجارى او فى حالة التغيير او التبديل فى نوع الشركة 
 :فانو يمزم اتباع االجراءات التالية  ( فردي– مساىمة –

التقدم باخطار كتابي رسمي لكل من وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص مع المستندات التى تفيد  -
فور تحرير  ( شيادة صالحية الفنية باالسم الجديد– البطاقة الضريبية –السجل  التجارى )التغيير 

 .المستندات الجديدة 

يتم التعديل باستصدار قرار وزارى لتعديل القرار الوزارى الصادر لممنشأة باالسم الجديد بشرط  -
 .االلتزام باستيفاء كافة المتطمبات الفنية والسياحية 

 
 

: فى حالة التنازل 
يتقدم المتنازل اليو خالل اسبوعين الى االدارة العامة لمغوص النياء اجراءات التنازل بطمب مرفق  -

بو عقد التنازل موثق بالشير العقارى او مصدق عميو او صادر بو حكم صحة توقيع التنازل مع 
 .سداد رسم التنازل عن الترخيص وقدره خمسة االف جنيو 

: اذا تم نقل مقر المنشأة الى مكان جديد فأنو يمزم اتباع االجراءات التالية 
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يجب ان يستوفي المقر الجديد االشتراطات والمواصفات المنصوص عمييا القرار عاليو طبقًا  -
. لمنشاط 

يجب التقدم باخطار رسمي كتابي لكل من وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص واالنشطة البحرية  -
 .قبل نقل المقر باسبوع عمى االقل 

يتم التعديل باستصدار قرار وزارى لتعديل القرار الوزارى الصادر لممنشأة بالمقر الجديد بشرط  -
 .االلتزام باستيفاء كافة المتطمبات الفنية والسياحية 

 .يجب معاينة المقر الجديد والتأكد من استيفاء االشتراطات المقررة والواردة بيذا القرار  -

باستيفاء المقر الجديد االشتراطات والمواصفات يتم اصدار شيادة صالحية فنية جديدة سارية الى  -
 .نياية العام والسير فى إجراءات تعديل القرار الوزاري والحصول عمى ترخيص وزارة السياحة 

: اذا تم تغيير المدير الفني المسئول فانو يمزم اتباع االجراءات التالية 
يجب تقديم اخطار رسمي كتابي لالدارة العامة لمغوص ولغرفة سياحة الغوص واالنشطة البحرية  -1

. خالل اسبوع من تاريخ تعيين المدير الجديد 
يجب ان يستوفي المدير الفني الجديد االشتراطات المنصوص عمييا بالقرار عاليو وعميو ان يطبق  -2

ويمتزم بمتطمبات المواصفات والمعايير الدولية المقررة ويجتاز الفحص الالزم طبقًا لنموذج التقييم 
واذا لم يكن صالحًا , ليمنح شيادة صالحية فنية جديدة سارية الى اخر العام بيا االسم الجديد 

 .لمعمل يتم تعيين مدير جديد 

يقدم المرخص لو المنشأة طمب لالدارة المختصة مرفق شيادة الصالحية الفنية من الجية  -3
المختصة باالسم الجديد و المستندات الخاصة بالمدير طبقًا الشتراطات المدير الفني المسئول عن 

 .النشاط 

: تجديد تصاريح عمل لالجانب / المستندات المطموبة الستخراج  -
: تجديد تصاريح عمل لالجانب والمعد بمعرفة االدارة مرفقًا بو / طمب استخارج  -1
 .صورة عقد العمل بين الشركة المستغمة لممركز واالجنبي محدد المدة  -2

 .صورة جواز السفر واالقامة  -3

صورة من شيادة معادلة لالجنبي من غرفة سياحة الغوص واالنشطة البحرية تفيد بأنو مدرب  -4
 .غوص 

 .تأمينات اجتماعي لمشركة المستغمة لممركز  (2)صورة استمارة رقم  -5

 .لممركز / المركز يفيد عدد العاممين االجانب بالشركة / خطاب من الشركة  -6
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 .مصرى مساعدين لالجني  (2)المركز يفيد تعيين عدد / خطاب من الشركة  -7

 . السجل التجارى – التوكيل –صورة الترخيص مجددة  -8

 :طدور الرتخيض ملراكز الغوص واألنشطت البحريت وجتديده  (8)

يصدر الترخيص بمراكز الغوص واألنشطة البحرية لمدة ال تقل عن عام وال تزيد عن ثالث سنوات من  -
تاريخ صدوره بعد معاينة المكان والتحقق من استيفاء الطالب لمشروط المقررة بمعرفة اإلدارة المختصة 

بالتجديد , ويجوز تجديده لمدة أخرى مماثمة عمى أن يقدم طمب التجديد قبل انتياء مدة الترخيص 
بشير عمى األقل مستوفيًا شيادة استمرار الصالحية الفنية وعضوية الغرفة ومستندات التجديد , ويجوز 

 :التجديد بشرط استيفاء األتي 

 .أن تكون شيادة الصالحية الفنية سارية لممدة المطموبة  -1

 .أن تكون عضوية الغرفة مسدده لممدة المطموبة  -2

 .أن يكون عقد اإليجار أو االستغالل ساريًا لممدة المطموبة  -3

 .أن تكون وثيقة التأمين تغطي المدة المطموبة أو تقدم وثيقة جديدة لممدة الجديدة  -4

 .ويجوز في كل األحوال مد العمل بالترخيص لمدة شير عمي األكثر كميمة لمتجديد  -5

 :حوقيج أداء اخلدمت  (9)

عمي إدارة التراخيص باإلدارة العامة لمغوص واألنشطة الجديدة أن تبمغ رأييا في الطمب إلي صاحب 
الشأن في ميعاد ال يجاوز شيرًا من تاريخ وصولو , وفي حالة قبول الطمب بصفة مبدئية يكمف 

. الطالب بأداء رسم المعاينة 
 

 


