
 

 قرار المدير الفنى المسئولإ

 / /ة الموقع أدناهأقر أنا السيد

 :للمنشأةمسئولية اإلدارة الفنية  قد تسلمت بأنني

 مقرها فى : الكائن 

 : بتاريخ 

 قر بأن مسئوليتي تتضمنأ، كما ةالمذكور للمنشأة واإلدارية وقد أصبحت مسئوالً مسئولية كاملة عن النواحي الفنية 

 -:اآلتيوال تقتصر على 

 مطابقة المعايير طبقاً للمعايير الدولية واألمان والسالمة.عن التشغيل  ىمسئوليتو ىإقرار .1

 لنسخة من دليل وبروتوكول المعاينات بالمرفقات الواجب اإللتزام بها بكافة وإطالعى وإستالمى ىمسئوليتب ىإقرار .2

كون تأن  مراحلها وما يترتب عليه من آثار قانونية وإلتزامات وواجبات، وأقر بأنه قبل تقدمى لطلب المعاينة للغرفة

سوف تقوم الغرفة بمعايناتها ومراجعتها معى والتي المطلوبة  بكافة التفاصيلعلي علم  وإنىللمعاينة،  ةجاهز المنشأة

ورة أثناء المعاينة طبقاً لبروتوكول تسجيل المعاينات المعمول به وفى حضورى بإستخدام تسجيل الكاميرا صوت وص

 من الغرفة.

ة أالمنش سمإن تكون على نماذج تحمل والنماذج المستخدمة فى التشغيل والمقدمة للغرفة أ المستنداتاإللتزام بأن تكون  .3

 بها. الخاص الشعارو

لوقف يعرضني ل لمزاولته به للمنشأةبخالف لما هو ُمرخص  ى نشاطآ تنفيذأو ببيع أو تسويق  اإلعالن قر بعلمي بأنأ .4

دنية تحملي كافة المسئوليات القانونية والم، وأقر بالترخيص والقوانين ذات الصلة المنشأة لمخالفة شروطوإلغاء ترخيص 

 الناتجة عن هذا اإلجراء.

ل مقر للمركز قبل الحصول على ترخيص دون إخطار وزارة السياحة والغرفة أو تشغي المنشأةأقر بعلمي بأن نقل مقر  .5

أيضاً و – نتيجة إدارة منشأة سياحية بدون ترخيص لة القانونيةعنه ما يعُرضنى للُمسائوزارة السياحة لذلك المقر ينتج 

 إيقافي عن العمل طبقاً لالئحة الجزاءات.

 .حية ُمستندات تسجيل العمالء للرحالتكتمال وصالإ .6

 البحرية. واألنشطةلمحلية والُمطبقة من قبل وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص إتباع اللوائح والتعليمات ا .7

عنى  الغرفة بتسمية من ينوبو السياحة وزارةأيام يجب على إبالغ  7لمدة تتجاوز  المنشأةأقر بأنه في حالة غيابي عن  .8

ى مما يعرض المنشأة للوقف اإلدار ئولمس بدون مدير فني المنشأةوأن عدم تنفيذ هذا البند يعنى عمل ، خالل تلك الفترة

 .وتوقيع العقوبات المقررة على المدير الفنى المسئول

خالفات عن أية مُ  بصفتى المدير الفنىإتباع األصول المهنية والمعايير الدولية لُمنظمات التدريب الدولية وأنى مسئول  .9

 لتزام بدليل المعاينات يترتبنية أو عدم اإلمخالفات فالمنشأة وأن وجود ترتكب من قبل أحد العاملين أو منفذي أنشطة 

 .سنةاألنشطة البحرية لفترة قد تصل إلى مراكز ومنعي من إدارة  المنشأة من إدارة عليه إقصائي

نقص أو ُمخالفة لها يعرضني  يآاألمن وأن  والتشغيل والسالمة الفنية ومعايير األمانالمحافظة على المواصفات  .11

 كافة المسئوليات القانونية والمدنية الناتجة عن هذا اإلجراءل حمليمع تللُمسائلة 

ُمؤهلين وحاصلين على بطاقة مزاولة المهنة الصادرة من  بالمنشأةالعاملين السنوركل أن يكون جميع مرشدي ب االلتزام .11

ئح لمهنية المقررة واللواواألصول اوأن األجانب منهم حاصلين على تصريح عمل وأن يلتزموا بالمعايير الدولية  ،غرفةال

 يآعن  الغرفةو أقوم بإبالغ الوزارةوأنا مسئول عن ذلك وسوف  ،محلية وقرارات مجلس إدارة الغرفةوالقوانين ال

، على أن أتقدم بتقرير الحادث فى حينهيقع خالل تقديم الخدمات قد حادث  يآأو ، تصدر من أحد العاملينقد ُمخالفة 

 فى حالة عدم اإلبالغ. لية شخصيةحدوث الُمخالفة أو الحادث وأصبح مسئول مسئوساعة من  24خالل كتابياً 

ة ى بيانات أو أجهزآسرعة تقديم أتعهد بو الجودة بالغرفة ومدققىموظفى وزارة السياحة مع أقر أيضاً بتعاوني الكامل  .12

 اءات.بالئحة الجز االمنصوص عليه العقوباتلتوقيع  والمنشأةتحقيق فور طلبها وإال تعرضت أنا  معاينة أو ىالزمة آل

تنفيذ رحالت المرشدين والمدربين وعن طريق التعامل بصفة مباشرة من قبل  المنشأةممارسين من  عدم إصطحاب .13

 .خاصة لهم

تبعها إجراءات قانونية واجبة مل يعد مخالفة جسيمة، ويوأقر أن بيع تصاريح وُمساعدة كيانات غير ُمرخصة على الع .14

 التطبيق.

 أن تحتوي قائمة الركاب علي:يجب أقر بعلمى وإلتزامى بأنه  .15

 .المصاحبين وأرقام بطاقة الغرفة الخاصة بهموالمدربين أسماء كافة المرشدين  -



 .اإلنجليزيةأسماء السادة الضيوف ثنائية على األقل ومكتوبه بالحروف  -

 الفندق ورقم الغرفة. سمإورقم ُمستند إثبات الشخصية للضيف  -

 .التى سوف يتم تقديمها للممارسين والخدماتيجب إثبات نوع النشاط  -

 بكل نسخ قائمة الركاب.ت بيانامسئول عن وضوح تلك ال المنشأة -

 على سبيل المثال وليس الحصر: حترافيالتزام جميع العاملين بالسلوك اإل .16

  لمنشأةبا لعاملينمن المدير أو االُمخالفات سواء رتكاب إبمن عدم السماح التأكد إنه من واجبات المدير الفنى المسئول 

 :مثل  ي من التجاوزاتآب

 (.التحرش )سواء بالقول أو الفعل أو الطلب(، )سواء بقبول الممارس أو رفضه 

  ي تجاوزات سواء للممارسين أو الزمالء أو طاقم المركب.آعدم اإلبالغ عن 

 (.... إطعام األسماك ،، الصيدف أو تكسير الشعاب المرجانيةإتالوزات )مساعدة الممارسين أثناء الرحالت لعمل تجا. 

  حترافيإعدم إيصال المعلومات للممارسين أو شرح اليوم والنشاط بشكل. 

  صدور تصرفات غير الئقة بالقول أو الفعل أو التهجم على السياح أو الزمالء أو أطقم اليخوت أو التعامل بطريقة

 .حترافيةلإل ةمنافي

 لتزامات مع العمالء أو سوء الخدمة أو اإلساءة للعمالءبالتعاقدات أو اإلخالل اإل. 

  عدم وجود سياسة إلغاء معلنة ومفعلة للسائحين قبل حجزهم للنشاط في حالة طلب اإللغاء أو غش وخداع السائحين أو

ير بالمخالفة للمعاي هم معلومات غير صحيحة عن الخدمة التي سوف يحصلون عليها في مقابل النقود المدفوعةئإعطا

 .الدولية

 وتعليمات ، ، خطة الطوارئ وأرقام الطوارئسياسة اإللغاء)للمعلومات التى تتضمن  لمنشأةضرورة عرض ا

 .المحافظة على البيئة واألمان(

  وتدريبهم عليه مع متابعة أدائهم ومدى  موزع على العاملين المحترفين المنشأةالتأكد من وجود كتيب بتعليمات

 .إلتزامهم

 .متناع عن المخالفات البيئيةالبيئية واإل والتعليمات بالضوابط المنشأةلتزام جميع العاملين بإالتأكيد علي  .17

 تتضمن دق ، والتيرفين أو السائحين أو أطقم اليخوتمن العاملين المحت خالل التشغيلالتى قد تتم متابعة المخالفات  .18

 :المخالفات البيئية

o الصيد 

o ستخدام المخطاف أو الويرات في الرباط في الشعاب المرجانيةإ. 

o  ستخدام الشمندوراتإمخالفة تعليمات. 

o طعام األسماكإ. 

o طعام أسماك القرشإ. 

o تالف أو تكسير الشعاب أو الحياة البحريةإ. 

o التواجد في موقع مغلق من المحميات. 

o مشتقات بترولية أو إحداث تلوث سمعي أو بيئي نتيجة  –عضوية غير معالجة  لقاء مخلفات سائلة صلبة أوإ

 خروج دخان كثيف من المحرك.

ات والقرار للُمسائلة طبقاً لالئحة الجزاءاتوالمنشأة وأقر بعلمي أن اإلخالل بأي بند من بنود هذا اإلقرار يعرضني  .19

 .الوزارية ذات الصلة

الُمخصصة لذلك  الغرفة فوراً على أرقام الطوارئ يجب إبالغ –ال قدر الله  –فى حالة وجود حادث / حدث  .21

لُمحافظة البحر األحمر واإلسكندرية  11273611112، فظة جنوب سيناء والقاهرة والسويسلُمحا 11273611111

 ثر.ساعة على األك 24ومرسى مطروح والساحل الشمالى وتقديم تقرير الحادث خالل 

أن تقوم الغرفة بتسجيل كافة المعاينات والتحقيقات وحمالت التفتيش المشتركة بين وزارة  بقبوليالتام و بعلميأقر  .21

 البحر صوت وصورة. فيالبر أو  فيالسياحة والغرفة سواء على السقاالت أو 

نه بشهر سريا نتهاءإيجب أن يتقدم لتجديد الترخيص الصادر من وزارة السياحة قبل  ني علي علم تام بأن المركزبأن .22

 الصادرة من وزارة السياحة( مة للتجديد )كما هو وارد بالشروطعلي األقل وأن يكون مستوفياً لجميع المتطلبات الالز

شطة لمراكز األنات والمعايير الدولية )األيزو( أنني علي علم بأن متطلبات التجديد تتضمن التوافق مع الُمواصفو

 ذات الصلة. اتقرارالأنها واجبة التنفيذ بناء علي والبحرية )مقدمي خدمات السنوركل( 

بقاً ط سنوركلوقات لتقديم خدمات البتطبيق هذه المعايير طوال العام وفي جميع األ لتزاماإل المركز ىوأنه يجب عل .23

وهذا اإلقرار يعتبر طلب دائم  ،علي فترات متقطعة من العاملألصول المهنية وليس فقط خالل فترات قصيرة أو 



لمدققي الجودة بالحضور للمركز في أي وقت خالل العام لمطابقة المعايير نة وموظفى وزارة السياحة وللج

 والمواصفات الدولية.

ة بتطبيق وإتباع المعايير الدولي لتزامباإل -إن وجدت  – المدير الفني يتعهد خالل فترة المهلة الممنوحةوأن المركز و .24

ي المدير الفنرة السياحة وأن المركز وتجديد الترخيص من وزاديده، وكذا أو تجكشرط أساسي لمنح خطاب العضوية 

وأنني  - المهل الممنوحة له بفترة كافية نتهاءإقبل  - كافة المالحظات الفنية ستيفاءإبعد  –يتعهد بتقديم طلب معاينة 

علي  بتطبيق وإتباع المعايير الدولية عما يترتب لتزاماإلمسئول في حالة عدم إستيفاء متطلبات تجديد الترخيص وعدم 

 :مجلس اإلدارة في هذا الشأن وهو اتذلك من عواقب وأنني علي علم بقرار

o وعدم تجديد العضوية ألى من  ،سنوركل(ال األنشطة البحرية )مقدمي نشاط من مراكزآت الجديدة عدم قبول قيد الٌمنش

لدولية ا لمعايراإللتزام باحالة عدم  فيسنوركل(ال مقدمي نشاط ة البحرية )األنشطمراكزدة بالغرفة من الٌمنشآت الُمقي

 .مجلس اإلدارة في هذا الشأن اتومخالفة قرار

o  يحق للغرفة  أنهكما ً  1981لسنة  124والمعدل بالقانون رقم  1968لسنة  85لقانون رقم لطبقاً  إتخاذ الالزم قانونا

 والقرارات الوزارية ذات الصلة.

 

ه في حالة وجوب حضور الدوره الخاصة بالمديرين الفنين يجب حضورى وإجتياز هذه الدورة بنجاح ،وفي ر بعلمى بأنأق .25

 حالة عدم إجتيازها أو التخلف عن الحضور    يتم إيقافي ويتعين علي المنشأة تعيين مدير فني أخر.

أقر بعلمى بأن الغرفة سوف تقوم بإخطار المدير الفنى للمنشأة والممثل القانونى لها بنتائج الزيارات والمعاينات، وذلك عن .26

طريق البريد اإللكترونى الخاص بكل منهما والمسجل بطلب المعاينة المقدم للغرفة ويتحمل كل منهم المسئولية فى حالة تقديم 

لماً بأن ، عالغرفة فى حالة تغييرهم أول بأوللتليفونات والبريد اإللكترونى، ويجب إخطار بيانات غير صحيحة من أرقام ا

 البريد اإللكترونى المرسل،  له كل اآلثار القانونية واإلدارية فى إخطارات نتائج الزيارات والمعاينات والقرارات المتعلقة.

 بما فيه ،،، االُمقر

i. قانونى للمنشأة/ الممثل المالك ال:  

 :   سماإل -

 :  التوقيع -

 التاريخ  : -

 رقم التليفون: -

 البريد األلكتروني: -

 

 :المدير الفنى المسئول عن المنشأة .2

 :   سماإل -

 :  التوقيع -

 التاريخ  : -

 رقم التليفون: -

 البريد األلكتروني: -

 


