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  الثحريحاألنشطح وإدارج إقامح إنشاء وبالرتخيض 

. وزارة السياحة / اإلدارة العامة لمغوص   : جهة الترخيص

 
 : الرعريفاخ 

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  
تعتبر جميع األنشطة البحرية والمائية بالمنشأة الفندقية السياحية والمخصصة لخدمة الرواد من أنشطة 

. المنشأة ويتعين تضمينيا الترخيص الصادر بيا 
ـ :ذرخيض إنشاء وإقامح وإدارج مراكز األنشطح الثحريح 

: ذظنف مراكز األنشطح الثحريح حسة اخلدماخ املقدمح كما يلي  (1)
.  جميع المجرورات الممموءة باليواء – التيوب –البانانا : األلعاب المجرورة  -1
 . نى بورد – ويك بورد –االنزالق عمى الماء : االنزالق عمى الماء ويشمل  -2

 .  أدوات التنزه اليدوية والكيربائية – الكاياك والكانو –البدال اليدوي والكيربائي  -3

 .األلواح الشراعية  -4

 .القوارب الشراعية وتشمل القوارب بدون كيل وذات الكيل المتحرك والكيل الثابت  -5

 .كايت سيرف  -6

 .رحالت السنوركل والنزىة البحرية والقوارب ذات القاع الزجاج بأنواعيا  -7

الصيد لمسائحين اليواة طبقا لتعميمات القانون والموائح والتعميمات الصادرة من ىيئة الثروة السمكية  -8
 .والمحميات الطبيعية 

 .الغواصات السياحية  -9

 
 _____________________________________________
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تحدد شيادة الصالحية الفنية الصادرة من وحدة الخدمات الفنية المختصة اى من االنشطة المذكورة 
وال يجوز لممركز تقديم اى انشطة اخرى لم يصرح بيا فى شيادة , المركز المؤىل فنيًا لتقديميا . أعاله 

. الصالحية الفنية ويذكر ذلك صراحة فى ترخيص وزارة السياحة 
: املسرنداخ املطلوتح  (2)
دارة مركز أنشطة بحرية  -1 قامة وا   .طمب الحصول عمي ترخيص إنشاء وا 

صورة من عقد الممكية او االستغالل او التخصيص مثبت التاريخ او مميور بخاتم الجية المنصرفة  -2
بحسب االحوال وبشرط محدد بالعقد طرفي التعاقد ويشترط فى الطرف الثاني المستأجر او المستغل ان 

 . يكون لو حق التوقيع او من يمثمو قانونًا 

.  سنوات 3يحدد العقد مدة االيجار بشرط اال تقل عن 
 . رسم عام لمموقع يبين مكوناتو يعد بمعرفة ميندس نقابي  -3

إذا كان الطالب شركة ترفق صورة من مستندات تكوين الشركة والمذكور فييا الممثل القانوني ليا  -4
دارة مراكز أنشطة بحرية)موضحًا بيا غرض الشركة  وكذا تقديم ما يفيد قيدىا بالسجل  (إقامة وا 

 .التجاري 

 .السجل التجاري مدرج بو اسم المنشأة أو الشركة وعنوانيا والغرض منيا  -5

تممك أو إدارة مراكز )البطاقة الضريبية يدرج غرض الشركة أو المنشأة أو مراكز االنشطة البحرية  -6
  .(أنشطة بحرية أو يخوت ولنشات سفاري سياحية

شيادة الصالحية الفنية من الجية الفنية المختصة محدد بيا االنشطة التى يزاوليا المركز ويدرج بيا  -7
 .اسم المدير المسئول ومحددة المدة 

 . خطاب يفيد العضوية في غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية  -8

صحيفة الحالة الجنائية لممدير المسئول إذا كان مصريًا وشيادة بحسن السير والسمعة من غرفة  -9
وفي حالة تغيير المدير المسئول يمزم إخطار وزارة السياحة بالمدير الجديد , الغوص إذا كان أجنبيًا 

 ( .9)وتقديم المستندات المذكورة في البند رقم 

تقديم المستندات الالزمة لمحصول عمى موافقة الستخراج او تجديد تصاريح العمل فى حالة وجود  -10
 .عمالة اجنبية 
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صورة وثيقة تأمين ضد المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث واإلصابات البدنية والوفاة سارية لممدة  -11
المطموبة لمترخيص بما ال يقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات وبقيمة تأمينية ال تقل عن مميون 

 .جنية 

: اإلجراءاخ  (3)
دارة مركز أنشطة بحرية إلي اإلدارة العامة لمغوص واألنشطة  - قامة وا  يقدم طمب الترخيص بإنشاء وا 

 :الجديدة عمي النموذج المعد لذلك متضمنًا ما يمي 

 .اسم المنشأة  -1

 .اسم المدير المسئول وجنسيتو  -2

  .(منشأة فردية أو شركاء)اسم طالب الترخيص وصفتو  -3

 .عنوان المراسالت ورقم التميفون والفاكس والبريد اإللكتروني  -4

: عمي أن يرفق بالطمب ما يمي 
 .عقد اإليجار أو االستغالل أو سند الممكيةـ سجل تجاري ـ بطاقة ضريبية  -1

 .رسم عام لمموقع يبين مكونات وخدمات المركز  -2

: الرسوم  (4)
 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  -
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 :االشرتاطاخ والضواتط  (5)

  الشروط الفنية: 

تحدد شيادة ـ صراحة أي من األنشطة المذكورة بتصنيف مراكز األنشطة البحرية ـ المركز مؤىال فنيًا  -
لتقديميا , وال يجوز لممركز تقديم أي أنشطة أخري لم يصرح بيا في شيادة الصالحية الفنية ويذكر 

 .ذلك صراحة في ترخيص وزارة السياحة 

 . ادارة السالمة والصحة المينية –يستمزم الحصول عمى موافقة وزارة القوى العاممة  -

  االشتراطات والضوابط الواجب توافرها إلنشاء مركز أنشطة بحرية :
 :المقر ومواصفاته  -
  مركز األنشطة البحرية يجب أن يكون داخل منشأة فندقية سياحية أو عمي شاطئ مخصص لمنشاط

 (  Semi Sub)بعقد تخصيص أو استغالل ويستثني من ذلك نشاط أشباه الغواصات السياحية 
. حيث يجب أن تقدم عقد التراكي بالمارينا المتواجدة بيا ومقر الشركة اإلداري 

  ما يمي  (بخالف أشباه الغواصات السياحة)ويجب أن يستوفي مقر مركز األنشطة البحرية: 
مكان مزاولة األنشطة المطموب الترخيص ليا أمن ومناسب لنوع النشاط المطموب من نواحي السالمة  -1

 .والنواحي البيئية والفنية 

 .مكان نزول وخروج القوارب ممر رممي أو سقالو عائمة مناسبة آمنو  -2

 . أن ال توجد إعاقة لمدي النظر لمراقبة النشاط عمي الشاطئ في جميع األوقات -3

 .شباك الستقبال الرواد وتسميم المعدات وشرح النشطة والحجز  -4

 .لوحة بيان األرصاد الجوية وخريطة المسطح المائي  -5

 .مكان مناسب لتخزين المعدات الخاصة بالنشاط  -6

لوحة تعميمات توضح إرشادات األنشطة وتعميمات المحافظة عمي البيئة واألسعار وبوليصة التأمين  -7
 .وخطة الطوارئ 

 .صندوق شكاوي واقتراحات  -8

 .أجيزة اتصال سمكية والسمكية  -9

  .(ويستثني المركز الموجود داخل فندق) حمام مالئم 2عدد : الحمامات  -10

 
 



 

 5 

 
 

 :المدير الفني المسئول  -

ان يكون حاصل عمى شيادة مزاولة المينة كمدير لمركز االنشطة البحرية من الجية الفنية  -1
 .المختصة 

 .أن يكون حاصال عمي مؤىل متوسط عمى االقل  -2

 .تراخيص أجانب في حالة المدير األجنبي  (4)أن يكون حاصال عمي تصريح عمل أو نموذج رقم  -3

أن يكون حاصال من غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية عمي شيادة بأنو محمود السير وحسن  -4
 . السمعة إن كان أجنبيًا ويجوز اعتماد قبول شيادة بحسن السمعة صادرة من غير الغرفة 

 .بيده صحيفة الحالة الجنائية التي تخمو من األحكام المخمة بالشرف واالعتبار إن كان مصريًا  -5

 . سنة 25أال يقل سنة عن  -6

 :العاممين  -

. ان يكونوا حاصمين عمى بطاقات مزاولة المينة من الجية الفنية المختصة 
 :مرشدي السنوركل  -

. ان يكون حاصل عمى بطاقة مزاولة المينة كمرشد او مدرب سنوركل من الجية الفنية المختصة 
 :المعدات  -

 :يتعين توافر المعدات اآلتية بمركز األنشطة البحرية 

 .معدات إسعافات أولية وأوكسجين  -1

 .سترات طفو صالحة لالستخدام اآلمن بعدد المشاركين في جميع األنشطة  -2

 .أجيزة اتصال سمكية والسمكية  -3

 .نظارة معظمة واحدة عمي األقل  -4

 .مصدر كيرباء ومصدر مياه عذبة  -5

لوحة توضح مكان المركز والشاطئ وأماكن ممارسة كل نشاط واألماكن الخطرة ـ إن وجدت ـ وحدود  -6
 .وخالفو .. طريق المالحة / العقبات / الخميج / مناطق السباحة والمنشات 

 .لنش خفيف سريع اإلنقاذ  -7
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المعدات المتخصصة لمنشاطات المختمفة طبقًا لالشتراطات الفنية المحددة والصادرة من الجية الفنية  -8
 .المختصة فى ذلك الشأن 

 :الدفاتر والسجالت  -

سجل قيد العاممين بالمركز ومدون بو االسم والعنوان وتاريخ الميالد والجنسية ورقك جواز السفر أو  -1
 .البطاقة والمؤىل والوظيفة وتاريخ بدء العمل بالمركز 

سجل قيد وصيانة المعدات يبين النوع والرقم وتاريخ دخوليا الخدمة وتاريخ وطبيعة الصيانة ـ إن  -2
 .وجدت 

المرشدين ومواقع السنوركل / سجل العائمات ومدون بو اسم العائمة وتاريخ السروح وأسماء المدربين -3
 ( .Crew List)وكل أسماء السائحين ونوع الخدمة المقدمة 

 :واجثاخ مسرغلي مراكز األنشطح الثحريح  (6)

عمى مستغمي المراكز والوحدات المرخص بيا بكافة أنواعيا والمسئولين عن إدارتيا مراعاة صحة  -
البيانات الواجب إثباتيا في الدفاتر واإليصاالت وغيرىا من المستندات الخاصة بعمميم وال يجوز ليم 
.  االمتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشي الوزارة أو أن يحولوا دون قياميم بأعماليم عمى الوجو األكمل 

 احد أو كل أنواع األنشطة البحرية , وال يجوز إجراء ليسمح لممركز بإقامة أو ممارسة أو استغال -
تعديل عنوان أو اسم المركز إال بموافقة اإلدارة المختصة , وفى حالة تغيير العنوان يجب عمى المدير 
المسئول أو مستغل المركز إخطار اإلدارة المختصة والتقدم بطمب لترخيص المقر الجديد وطمب إجراء 

. المعاينة السياحية والفنية الالزمة 
. وال يسمح بوجود أكثر من مركز أنشطة بحرية يزاول ذات النشاط في نفس الفندق أو القرية السياحية  -

 2)بأن يصرح بالترخيص لعدد ثالثة مراكز انشطة بحرية داخل الفندق او القرية السياحية كحد اقصي 
 منطقة الالجونا نظرا لطبيعتيا –وذلك بمدينة دىب  (مركز ألعاب مائية اخرى+ مركز شراع 

 .الخاصة 
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املوافقح املثدئيح والرظريح املؤقد لرشغيل مركز غوص وأنشطح حبريح وخيوخ ولنشاخ   (7)
: سياحيح 

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 
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 

 اشير 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 

وفي حالة عدم إتمام باقي االشتراطات والمتطمبات يرفض الطمب وال يجدد التصريح المؤقت إال  -4
 .بموافقة وزير السياحة بعد اقتراح اإلدارة المختصة بالتراخيص 

 :طدور الرتخيض ملراكز الغوص واألنشطح الثحريح 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 
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 .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

 :ذوقيد أداء اخلدمح  (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 


