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 حرخيص اسخغالل وإدارة اليخوث واللنشاث السياحيت
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 .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  
تعتبر جميع األنشطة البحرية والمائية بالمنشأة الفندقية والمخصصة لخدمة الرواد من أنشطة المنشأة 

 .ويتعين تضمينيا الترخيص الصادر بيا 
 

ـ " :خيوث السفاري  " السفارى واللنشاث السياحيتحرخيص اسخغالل وإدارة اليخوث 
ـ :الخصنيف والخقيين السياحي لليخوث واللنشاث  (1)

 :تصنف يخوت السفاري ويقيم مستواىا السياحي وفقًا لما يمي 
 : نجوم 3يخوت ولنشات سياحية مستوى  ( أ)

فرد بمساحات مناسبة لعدد أسرة النزالء عمي أال تقل عن أبعاد السرير الواحد عن  (2)الغرف لعدد -
 م0.7 × 1.8

 .الصالون مزود بأماكن االستماع باألجيزة الصوتية والمرئية  -

 .وجود دورتي مياه عمي األقل لمنزالء  -

 .وجود زورق إنقاذ بمحرك خارجي  -

االلتزام بالقواعد الفنية واحتياطات األمن والسالمة لمقرارات والضوابط الموضوعة في ىذا الشأن عن  -
 طريق الييئة المصرية لسالمة المالحة البحرية 

 .وحدة توليد كيرباء  -
 _____________________________________________

  .6/9/2011 الصادر بتاريخ 2011 لسنة 444قرار وزير السياحة رقم 

 

 

 

 

 

 : نجوم 4يخوت ولنشات سياحية مستوى  ( ب)

 . نجوم 3باإلضافة إلي ما سبق لمستوي  -



 

 2 

 . فرد 2 ولعدد 2 م6مساحة الغرف شاممة دورة المياه بحد أدني  -

 .جميع الكبائن ممحق بيا دورة مياه والغرفة مزودة بكافة وسائل الراحة  -

 . ساعة 24كل الغرف والصالونات مكيفة اليواء عمي مدار  -

 .وحدة توليد كيرباء إضافية  -

 : نجوم 5يخوت ولنشات الغوص مستوى  (ج)
 . نجوم 4باإلضافة إلي ما سبق لمستوي  -

 . فرد 2 ولعدد 2 م8مساحة الغرف شاممة دورة المياه بحد أدني  -

 . ساعة وبوحدات تحكم مستقمة 24جميع الغرف والصالونات مكيفة اليواء عمي مدار  -

 . تجييزات المطابخ من معدات وأجيزة احترافية  -

 (ميني بار)وجود ثالجة صغيرة بالغرف  -

 .وجود جياز تحكم لمموسيقي بالغرف  -

بمنح كل وحدة من يخوت السفارى  (ادارة اليخوت والسياحة البيئية)تمتزم االدارة المختصة بالتراخيص 
والمنشات السياحية شيادة بمستوى تصنيفيا وتقييميا السياحي طبقًا لقواعد التصنيف المذكورة وذلك بعد 

 .المعاينة عمى الطبيعة 

: املسخنذاث املطلوبت  (2)
االدارة العامة لميخوت والسياحة )طمب الحصول عمي ترخيص باستغالل وادارة اليخوت السفارى الى  -1

 .وزارة السياحة  (البيئية

صورة عقد اإليجار أو صورة عقد االستغالل أو سند الممكية مثبت التاريخ أو مميورًا بخاتم الجية  -2
.  المتصرفة بحسب األحوال 

 .صورة ترخيص المالحة سارى صادر من الييئة المصرية لسالمة المالحة البحرية  -3

 .شيادة تسجيل أو قيد عائمة  -4

شيادة صالحية فنية بالمعدات الموجودة عمي ظير الوحدة والتي تخص نشاط الغوص أو السنوركل  -5
 .وغيرىا من األنشطة البحرية صادرة من الجية الفنية المختصة بمنح شيادة الصالحية الفنية 

 
 
عقد التأسيس والسجل التجاري ثابت بيما غرض الشركة بتممك أو إدارة الوحدة البحرية إذا كان المالك  -6

 أو المستغل شركة



 

 3 

 إذا كان اليخت ممموكًا ألفراد فيكتفي بتقديم صورة شيادة التسجيل وصورة ترخيص المالحة -7

 .ومدرج بيا اسم اليخت  (تممك أو إدارة الوحدات البحرية)البطاقة الضريبية ثابت بيا الغرض  -8

صورة لوثيقة تأمين ضد المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث واإلصابات البدنية والوفاة سارية لممدة  -9
عمى ان يكون التأمين , المطموبة لمترخيص بما ال يقل عن سنة وبقيمة تأمينية ال تقل عن مميون جنية 

 .شامل االصابات او الوفاه اثناء ممارسة نشاط الغوص 

: الرسوم  (3)
 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 التجديد 600 :رسم تجديد الترخيص  -

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

: اإلجراءاث  (4)
دارة اليخوت السفارى الى  -  (االدارة العامة لميخوت والسياحة البيئية)يقدم طالب الترخيص باستغالل وا 

 :-وزارة السياحة عمى النموذج المعد لذلك متضمنًا ما يمي 

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

اسم المدير المسئول لممركب أو الشركة وجنسيتو وسنة ومحل إقامتو وصناعتو ومحل إقامتو والعنوان  -2
 .الذي توجو إليو فيو المكاتبات والمراسالت ورقم التميفون والفاكس والبريد اإللكتروني 

 .نشاط اليخت أو المنش  -3

 
 
 
 
 :الخزاهاث اإلدارة املخخصت بالرتخيص حيال طلب الرتخيص  (5)
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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 
 :االشرتاطاث والضوابط  (6)

 السياحية تاالشتراطات والضوابط الواجب توافرها في اليخوت والمنشا : 

: يشترط في يخوت السفاري استيفاء ما يمي 
 :أوال مكونات االعاشة 

 .الكبائن  -1

 . سم 70×  سم 180مقاس السرير ال يقل عن  -2

 . الصالونات مجيزة لإلعاشة ويمكن عزلو عن الظروف الجوية  -3

 .أماكن لتناول الطعام  -4

 .لوحة بيان األرصاد الجوية وخريطة المسطح المائي  -5

 ( .2)عدد دورات المياه ال يقل عن  -6

 .المكتبة  -7

 .كابينة العاممين باليخت  -8

 .منطقة حفظ معدات الغوص  -9

واألرضيات مزودة بموانع  (كاورتو خمفية)مجيز بمكان آمن مخصص لمتجييز لمنزول لمبحر  -10
 .لالنزالق 

  ( .Platform )منصة بيا سمم أو ساللم آمنو لنزول البحر  -11

  ( .Sun deck )سطح اليخت  -12

 .المطبخ  -13

 .مخزن األطعمة  -14

رشادات الغرفة والحفاظ عمي البيئة واألمن والسالمة في مكان ظاىر  -15 يجب وضع تعميمات الوزارة وا 
 .باليخت 

 
 

 

 :المعدات : ثانيا  -
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يجب أن يستوفي يخت السفاري لممعدات المطموبة والتالي بيانيا وعمي أن تكون في حالة جيدة 
: لالستخدام اآلمن وعمييا عالمة مميزة السم اليخت كاتبًة أو طباعًة أو حفرًا 

 .واحد عمي األقل ويوصي بتزويده بعداد ساعات التشغيل  (كمبروسر)ضاغط ىواء  -1

 بشرط سريان اختبارات الصالحية الفنية سواء 1.3× عدد األسرة = أسطوانات الغوص عددىا  -2
 .البصرية أو الييدروستاتيكية ووجود شيادات االختبارات 

  .(طبقًا لعدد األسرة)حزام أثقال وعشرة كجم رصاص لكل غواص  -3

 .عدد واحد زورق إنقاذ بمحرك خارجي عمي األقل  -4

حقيبة إسعافات أولية تناسب األنشطة المخطط ليا , ونظام إمداد أوكسجين طبي يسمح لتنفس  -5
 . دقيقة 20 لترًا في الدقيقة لمدة ال تقل عن 15أوكسجين خالص بمعدل 

 . ـ تميفون VHFوسائل اتصال راديو  -6

وتخطر الغرفة  (مثال الثريا)وتزود اليخوت العاممة في مناطق الجزر النائية بتميفون بالقمر الصناعي  -7
 .ومكتب الوزارة برقم االتصال باإلضافة إلي نظام تتبع الغواصين المفقودين في البحر 

 .مولد كيرباء واحد عمي األقل  -8

 :المدير الفني المسئول لميخت السفارى : ثالثا  -

ان يكون حاصل عمى شيادة مدرب غوص المستوى الثاني عمى االقل طبقًا لممواصفو والمعيار  -1
 .الدولي وبحسب ما تقرره الجية المختصة 

ان يجتاز فحص التوافق مع المعايير الدولية المقررة لمقدمي خدمات الغوص الترفييي بنجاح  -2
 .بحسب ما تقرره الجية الفنية المختصة 

 .ان يكون حاصل عمى 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  -5
كان أجنبيًا ويجوز لرئيس القطاع المختص اعتماد شيادة بحسن السير والسموك والسمعة لممدير 

يراعي خالل غياب المدير الفني لمدة , األجنبي إذا كانت صادرة من جية أخري خالف الغرفة 
 المستوى –تتجاوز االسبوع تعيين من ينوب عنو بشرط ان يكون مؤىل لذلك كمدرب غوص 

,  ومقيدًا لدي وزارة السياحة وتؤول لو كافة المسئوليات خالل ىذه الفترة –الثاني عمى االقل 
ويجوز لممدير الفني المسئول ان يكون مسئول عن عدد من اليخوت بشرط ان تكون ممموكة لنفس 

 .الشركة او الكيان القانونى وال يشترط ان تكون عاممة فى نفس المدينة 
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 .صحيفة الحالة الجنائية التي تخمو من األحكام في جرائم مخمو بالشرف واالعتبار إن كان مصريًا  -6

 . سنة ميالدية 25أال يقل سنة عن  -7

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

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

 :الدفاتر والسجالت : رابعًا  -

 :يتعين ان يتوافر وبالوحدة الدافاتر والسجالت االتية 

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

 .األنشطة البحرية وسرد الخدمات المقدمو لو 

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

  :توفير السجالت التالية  -3

دفتر يومي لتسجيل الزائرين وجنسياتيم وأرقام جوازات سفرىم وأسماء المرافقين والمدربين واألماكن  (1)
التي يزاولون الغوص واألنشطة البحرية بيا وتاريخ الميالد واإلقرار الطبي وما يفيد توقيعو عمي 

قرار إخالء المسئولية   .تعميمات الغوص وسرد 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 
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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)

 .سجل قيد إقرارات إخالء المسئولية  (9)

 .سجل قيد اإلقرارات الطبية لمزائرين والعاممين  (10)

 :اشرتاطاث لنشاث اليوم الواحذ  (7)

ويشترط في تمك المنشات التي تعمل في رحالت اليوم الواحد من خالل المراكز المرخصة من وزارة 
: السياحة 

. أن تكون المنشات حاصمة عمي ترخيص مالحة من الييئة المصرية لمسالمة البحرية  -1
أن تجتاز أطقم المنشات الدورات التدريبية الدورات التدريبية المقررة من وحدة الخدمات الفنية لمغوص  -2

 .واألنشطة البحرية 

 .دورة مياه ـ عمي األقل ـ طبقًا لممواصفات القياسية  (1)أن يكون بالمنش عدد  -3

أن يكون بالمنش خزان تجميع لمصرف من الحمامات والمطبخ ومجيز بطممبة لمصرف في البحر  -4
 .المفتوح 

 .مطبخ جيد طبقًا لممواصفات القياسية  -5

 . أن يكون بالمنش مجيز بصالون يمكن عزلو عن الظروف الجوية  -6

 (كاورتو خمفية)أن يكون كل لنش مجيز بمكان آمن مخصص لمتجييز لمنزول لمبحر  -7

  ( Platform )أن يكون لكل لنش منصة بيا سمم أو ساللم آمنو لنزول البحر  -8

 .أن تكون أرضيات المنشات مزودة بموانع لالنزالق  -9

رشادات الغرفة وتعميمات الحفاظ عمي البيئة في مكان ظاىر بكل  -10 يجب وضع تعميمات الوزارة وا 
 .لنش 
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لوحة في مكان واضح بالمغة العربية واالنجميزية تبين عدد الركاب المسموح بو في ترخيص  -11
 .المالحة الصادر من الييئة المصرية لمسالمة بكل لنش 

 البحرية المرخصة لخدمة ة اليومية ـ العمل من خالل المنشآت السياحية لألنشطتيجب عمي المنشا -12
السائحين المصريين واألجانب ـ وال يجوز مطمقًا لمنشات رحالت اليوم الواحد تحميل السائحين 

المصريين أو األجانب أو تنفيذ رحالت إال إذا كان تصريح الخروج معتمدًا من مركز كرخص من 
وزارة السياحة سواء كان مركز غوص أو مركز أنشطة بحرية طبقًا لمنشاط المصرح بو بترخيص 

 .وزارة السياحة 

يجب أن تحصل لنشات رحالت اليوم الواحد التي تعمل بالقطاع السياحي ـ وتستخدم في تقديم  -13
خدمات لمسائحين المصريين واألجانب أو تنفيذ رحالت ـ عمي شيادة صالحية سياحية وفنية من 

 .وحدة الخدمات الفنية لمغوص واألنشطة البحرية باإلدارة العامة لمغوص 

 :الخزاهاث اليخوث السفارى واللنشاث السياحيت  (8)

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

عدم تشغيل أي مدرب أو مرشد غوص غير حاصل عمي شيادة صالحية لممارسة الغوص من  -2
 .منظمات عالمية معتمدة وكذلك تصريح العمل بالنسبة لألجانب 

 .إتباع التعميمات الصادرة من وزارة السياحة مع اطالع العاممين عمييا  -3

 " .مثال الثريا"تشغيل خط تميفون دولي عن طريق االتصال القمر الصناعي  -4

إتباع نظام تتبع الغواصين المفقودين في البحر وفقًا لمنظام المعتمد من جياز تنظيم االتصاالت  -5
 .ومن وحدة الخدمات الفنية لمغوص واألنشطة البحرية بوزارة السياحة 

االمتناع تمامًا عن إطعام أسماك القرش أو اتخاذ معيا ما يؤدي إلي تعرض حياة السائحين  -6
 .والمواطنين لمخطر 

. املوافقت املبذئيت والخصريح املؤقج لخشغيل خيوث سفارى ولنشاث سياحيت  (9)
في حالة الموافقة المبدئية عمي المقر بالنسبة لمركز الغوص واألنشطة البحرية واليخوت والمنشات  -1

 يوم إلتماميا , 30السياحية يعمن الطالب باالشتراطات الواجب توافرىا وتحدد لو ميمة ال تجاوز 
.    ويجوز مدىا 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 
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ولحين اتمام التوافق مع المعايير والمتطمبات , شيور طبقًا لتاريخ صالحية شيادة الصالحية الفنية 
ويمنح التصريح المؤقت بقرار يصدره رئيس القطاع ويمنح , المقررة والمعتمدة من وزارة السياحة 

 .الترخيص الدائم بقرار من وزير السياحة 

 شيور ويجوز أن تجدد لمدد أخري بقرار وزير السياحة إذا 6وتطول مدة التصريح المؤقت إلي  -7
وفى حالة عدم اتمام باقي , عجز المركز عن التأشير بالسجل التجاري لممحافظة المختصة 

االشتراطات والمتطمبات يرفض الطمب وال يجدد التصريح المؤقت اال بموافقة وزير السياحة بعد 
 .اقتراح االدارة المختصة بالتراخيص 

 :صذور الرتخيص باليخوث السفارى واللنشاث السياحيت وجتذيذه  (10)

دارة المنشات واليخوت السياحية ألول مرة بصالحية لمدة عام من تاريخ  - يصدر الترخيص باستغالل وا 
 .صدوره , ويجوز العمل بو لمدة شير كحد أقصي ـ كميمو لمتجديد ـ بعد تاريخ انتياؤه 

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 لموحدة والصادرة من الييئة المصرية لسالمة المالحة البحرية  -1
 .سارية لممدة المطموبة لمترخيص 

أن تكون مدة شيادة الصالحية الفنية لممعدات التي تخص األنشطة البحرية والغوص والصادرة من  -2
 .سارية لممدة المطموبة لمترخيص طة البحرية الوحدة الفنية لمغوص واألنش

 .أن تكون عضوية الغرفة مسدده لممدة المطموبة لمترخيص  -3

 .أن يكون عقد اإليجار أو االستغالل ساريًا لممدة المطموبة لمترخيص  -4

 .أن تكون وثيقة التأمين تغطي المدة المطموبة أو تقدم وثيقة جديدة لممدة المطموبة لمتجديد  -5

يذكر صراحة في الترخيص أنو ساري خالل المدة المحددة بشرط سريان ترخيص المالحة الصادر  -6
 .من الييئة المصرية لسالمة المالحة البحرية 

 .يمتزم مستغل اليخت بإخطار اإلدارة المختصة بأي تعديالت تطرأ عمي العقد  -7
 

   


