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 ة ـــدممقــ
  /السادة الزمالء 

 السياحية والم مثلين القانونيين لمراكز الغوص ويخوت السفارى  ديرين الفنيينالم  
 تحية طيبة وبعد ،، 

بها   المنوطة  المسئوليات  للقفة  غر الفى ظل  العاملين فى   ،واللوائح والقرارات ذات الصلة  1968لسنة    85انون رقم  طبقًا  الُمشتركة ألعضائها  بالمصالح  الغرفة  تعنى 
على تلك الُمنظمات  ولية وُتساعد  صناعة سياحة الغوص واألنشطة البحرية فى نطاق الخطة السياحية للدولة وتمثيلهم لدى السلطات العامة والُمنظمات والهيئات المحلية والد

النشاط السياحى أمام السلطات العامة والُمنظمات والهيئات المحلية   ،فى مصر  واألنشطة البحرية  تنمية وتنشيط سياحة الغوص  والغرفة هى الجهة الوحيدة التى تمثل هذا 
 .والدولية

خل القومى المصرى وفى إطار الصالح العام ألعضائها كان لزامًا  ه من أهمية للد هذا القطاع الحيوى لما ُيمثل واإلرتقاء بومن منطلق إيمان وحرص الغرفة على تطوير  
 .الُملتزمينالُمناسب للعمل لألعضاء على الغرفة لتحقيق واحدة من أهم رساالتها وأهدافها رفع المستوى المهنى واإلرتقاء بمستوى الخدمات الُمقدمة ألعضائها وتوفير المناخ 

اضر بإستكمال وضع األسس الالزمة لتطوير آليات وإجراءات الخدمات الُمقدمة لألعضاء بما يتناسب وحجم أعمال ومسئوليات فى الوقت الح  د ولما كانت الحاجة تتزاي
وفرًا لخدمة أعضائها  موثوقًا به مت  لتكون مرجعًا مُيسرًا ودليالً   المعاينات جوانب  بين أيدى سيادتكم هذا الدليل ليشمل كافة مراحل و فقد وضعت الغرفة    ،الغرفة وتيسيرًا ألعضائها

إلرتقاء بجودة المنتج السياحى المصرى برفع مستوى الخدمات من خالل بهدف ا  تيسيرًا وتوفيرًا للوقت والجهد المبذول الذى ينعكس باإليجاب على أعضائها وخدمة للقطاع
 ة لرفع مستوى أداء العاملين بالقطاع السياحى. .نشطة البحريألاوضع معايير الجودة والمهارة المهنية ونشر التدريب المهنى فى مجال الغوص و 

الكثير  بالذكر أن  ُينظم    ين والجدير  الذى  الجديد  المنهج  المرحلة من  تلك  يستفيدون فى  بالتأكيد سوف  المعلومات واإلجراءات ولكنهم  ُملمين بكثير من  أنهم  يعتقدوا  قد 
   .ت اإلجراءات وُيصحح بعض المفاهيم الخاطئة إن وجد 

 . للمعايير الدوليةوالتشغيل اآلمن طبقًا  والسالمة شتراطات ومعايير األمانلإل منشأتكم من مطابقة للتأكد  واجبة التطبيق جراءات اإلخطوات و الدليل علي يحتوي الو 
المعاينة من   تتكون  ل  مرحلتينوسوف  المنشأة  أو إخاللعلى  تزيد  بها دون  الدو المعا  مطابقةبلتزام  اإلإثبات    ويجب   إللتزام  معايير األمان والسالمة لية ومتطلبات  يير 

 :  كالتالى التشغيل اآلمنو 
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 المرحلة األولى 

 )التحضير للمُ عاينة(
  قررةول المهنية الملمعايير واألصطبقًا ل

 ستكمال المستندات إو 

 معاينة الن  ثالث م ال  الجزء
  األمان معايير  مطابقة يتضمن  
 وإجراءات التشغيل اآلمن والسالمة 

 12 بداية منطبقًا للنقاط 

 الجزء  الثانى من   المعاينة 
  ان معايير األميتضمن مطابقة 

  ات التشغيل اآلمناء السالمة وإجر و 
 11 إلى  1قًا للنقاط من طب

 المعاينة من  األول  الجزء
يتضمن معاينة إشتراطات المق ر/  

اليخت  و أعداد ا لمعدات طبقاً   
 للقرار ات الوزارية ذات الصلة 

 المرحلة الثانية )المعاينة( 
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 ستكمال المستندات إو  طبقًا للمعايير واألصول المهنية المقررة ( عاينةالتحضير للم  )  المرحلة األولى

إتخاذ الالزم   الفنى  المدير  وذلك ليتمكن من    (،19  صفحةمن  بدءًا  لوب اإللمام بها )أدناه والمط  ةر المعايير واألصول المهنية المقر ب  ع واإللماماإلطالبيجب على 
الخدمات،  على    المنشأة  قدرة  إثبات تقديم  خالل  اآلمن  الاإل و التشغيل  بالمعايير  إدوليةلتزام  ثم  للغرفة  رسال ،  بيانه  ملف    التالى  ال  PDFفى  طريق  عن  بريد واحد 

 :  كالتالى لمحافظة البحر األحمر واإلسكندرية  بالنسبة rs.audit@cdws.travel والقاهرة، و جنوب سيناءلمحافظة بالنسبة  audit@cdws.travelss. لي إكتروني لاإل
                                                                        خيص الخاص بها بشهر علي األقل.التر نتهاء إآة قبل جديد الترخيص للمنشان يتم البدء بإجراءات تعلي       
 تعامل معهم المنشأة، ولو لمرة واحدة(. ت المحترفين مع كشف بأسمائهم وبياناتهم )أي مدربين/ مرشدين  للعاملينو  للمدير الفنيالغرفة صور بطاقات  -1
 وصالحياتها هيدروستاتيكي(  آخر فحص  نوع المعدن / السعة اللترية / رقم المسلسل / تاريخ آخر فحص بصري / تاريخ  )  هاموضحًا بها مواصفاتقائمة باإلسطوانات   -2

الطبى   األوكسجين  إسطوانات  فيها  وجدت  بما  إن  الغازات  خلط  بعملية  المستخدمة  األوكسجين  المسلسل   تطابقجب  ويوإسطوانات  ا  الرقم  مع  القائمة  على في  لرقم 
  ن وأن يكو   المنشآة  باسمنات الخاصة بالمركز مميزة  جميع اإلسطواعلي ان تكون    .يجب أن تكون صادرة من محطة صيانة معتمدة من الغرفةشهادات الصالحية التى  

 .المقترحة أدناه النماذجملحق  رإنظ. خرج الهواءسفل خلف مث األلعلى الث ثبت ومُ سطوانة واضح على اإل المنشأةشعار 
 ع الغرفة. وق م  علىة الموجودة نماذج المقترحإنظر ملحق ال .امام كل معدة آخر صيانة تمت لهذه المعدات  موضحًا بها تاريخ قائمة بمعدات المنشأة -3
مانع    ال  ((Check inرين )ئسجل تسجيل الزا   /   الطبي  اإلقرار إخالء المسئولية /  :  نماذج اإلقرارات المستخدمة بالمركز) الممارسين  صورة من نماذج مستندات تسجيل   -4

تحتوي  أن  يجب  المستندات  ملء  حال  )وفي  األسماء  من  خالية  تكون  أن  الميال األقعلى    من  وتاريخ  للمصريين  األقل  وثالثي على  ثنائي لألجانب  اإلسم  د  ل على 
 وتاريخ أخر غوصة(.  دة وعدد الغوصات المسجلةومستوى الشهادة والُمنظمة الصادر منها الشها

 علىإنظر ملحق النماذج المقترحة الموجودة   عائمات ق الطري   ن ة الركاب / الممارسين التي تستخدمها المنشأة يوميًا لتنفيذ األنشطة الشاطئية أو عموذج قائمنصورة من  -5
 موقع الغرفة. 

 . نشطة الشاطئية أو عن طريق العائمات صورة من نموذج تسجيل الغوصات أو األنشطة لتنفيذ األ -6
 تضمن المهام الموكلة للعاملين.  ملين بالمنشأة، تابيان بأسماء الع -7
 ممارسة أنشطة الغوص: علومات التالية في كل موقع يتم فيهالم على  ىيجب توفير خطة طوارئ مكتوبة تحتوي بحد أدن -8

mailto:ss.audit@cdws.travel
mailto:rs.audit@cdws.travel
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 اإلفاقة، واإلسعاف، ونقل المصابين.  إجراءات    -
 إستخدام وحدات إمداد األوكسجين الطبى في حاالت الطوارئ.   -
االت الطوارئ أثناء الغوص( والمراكز الطبية القريبة  ص بحالخا   معلومات )تتضمن بيانات التواصل( عن اإلستشارة الطبية في حاالت الطوارئ )مثل "الخط الساخن"  - 

 ي(.هانات المتعلقة بتوافر غرفة إعادة الضغط في حالة ممارسة أنشطة الغوص الترفي)بما في ذلك البياإلسعاف البحري ومراكز 
تكون اإلستمارة أو النموذج بلغة العميل أو لغة    ن ادي المرفق. على أيتم التأكيد على ملء مستندات التوعية بالمخاطر لممارسي نشاط السنوركل طبقًا للنموذج اإلسترش -9

 . يفهمها العميل
الغرفة )مدة صالحية الشهادات غير المحترفين من ُمنظمة ُمعتمدة من   نعلى األقل من العاملين بالمنشأة م 2  لعدد  )ساريةيجب أن تكون )  اإلسعافات األوليةشهادات  -10

 .يوم فقط(  90المؤقتة 
 .(سعة اللتريةال -رقم المسلسل-الموديل  -ع هواء )النو ضاغط البيانات  -11

 ة )ليخوت السفاري(.المقدمة من الغرف دورات التوعية البيئية علىما يثبت حصول طاقم اليخت  -12

  ضافة او إيان محدث حالة  ب خطار الغرفة بإكز  يتعين على المر   اإللزامية فإنهلتزام بالصيانات الدورية  الدنى من المعدات ووجوب اإل حد ابال  لتزاماإل   بنظرا لوجو   حظة:مال
  الفنية المقررة. عاييروالم صرخيتال تإشتراطاب لعدم اإلخالل وذلك ،الجديدة اتلى الخدمة للمعدو تاريخ الدخول اأ  صيانةخر آبه تاريخ  مرفقاً أي معدات ستغناء عن اإل

الموجودة علي الرابط   جراءات الالزمة الخاصة بنشاط الغوص التقنيتباع اإلإ  يتميخوت السفاري    ضافة نشاط الغوص التقني سواء لمراكز الغوص او إالحظة: في حالة  م
 . عالهأتروني الخاص بالمرحلة االولي لبريد اإللكاوتقديم النماذج المطلوبة بالمرحلة األولي للمعاينة علي نفس  الموجود بالمرفقات

لك اجهزة ذستثني من  ي  .لط الغازات وتشغيل أجهزة القياس المناسبةف مؤهل ومرخص لخموظ   جب وجودي  المنشأة  خاط الغازات داخللمعدات  مالحظة: في حالة وجود  
 MEMBRANE أو  kicst بنظام التي تعمل خلط الغازات 
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لذلك المركز    شهادة الصالحية الفنيةب   ل"نوركعدم إضافة نشاط "س كل بشرط  ر مركز غوص داخل فندق به مركز أنشطة بحرية يمارس نشاط السنو يص لخلتر ز ايجو  مالحظة:  
 ".ةزاولون أنشطة الغوص بالرحلن لممارسين ييقان يكونوا مراف علىرسون نشاط السنوركل ئحين يمابوجود ساوإستبدالها بالنص التالي" يسمح 

ئة السالمة العائمة من هيرخصة لقيادة  علىرق اإلنقاذ حصول قائد زو رط شب و  لجانبينم اليخت من امثبت عليه إسأن يكون زورق اإلنقاذ الخاص باليخت  ب يج -
 البحرية. 

 : ليخوت السفاري بالنسبة  •

ص أو الكايت، وذلك مراعاة للبعد  أنشطة الغو  فيذ لك لتنذمدرب و رس لكل مرشد/ مما 21 ون النسبةُممارسين على ان تكالُمدربين لل /تحديد عدد الُمرشدين  -
 .على يخوت السفاري اآلمان  عمالة ورفع معدللا لتشغيل اإلجتماعي

 تباع اآلتي: إيص يخوت السفاري يجب الي ترخ الشراعية و/ أو األلواح سيرف الكايتفي حالة الرغبة بإضافة نشاط  •
 : وزارة السياحةوت بليخلدارة العامة اإلبضافة النشاط  إالتقدم بطلب  -1
ثبات النشاط بترخيص وزارة  إإصدار شهادة الصالحية الفنية لليخت مثبت به النشاط، بعدها يتم    ، ويتميقوم المدير الفني لليخت بالتوقيع علي إقرار إضافة النشاط  -2

 . السياحة الخاص باليخت 
 لآلتي:  طبقاً  حةالسيا ترخيص وزارة و  شهادة الصالحية الفنيةبإضافتها الشراعية بعد  و/ أو األلواح سيرف رحالت الكايت يتم تنفيذ  -3

 تمدة.عُمنظمات مُ  نم الت وحاصلين على بطاقات ساريةين للقيام بهذه الرحيجب أن يكونوا مؤهل  (ئحيناالس) نيمارسمُ ال -
عيه  اح شرا أو الو   و/  من منظمة كايت   ى بطاقة ساريةل علحاص  عة النشاططبي  حسب   محترف  اعيهو/ أو الواح شر   ام بالرحلة إال بوجود ُمدرب كايت ح بالقي ال ُيسم -

لكل  ممارس    12من هي  بة اإلشراف اآلس ن تكون ني أل ع  وحاصل على بطاقة مزاولة مهنة سارية من الغرفة  حلةنفيذ األنشطة فى الر ء تناث أغرفة  فى ال  امعترف به
 .مدرب/ مرشد علي متن الرحلة

  .الرحلةاء يب الُمبتدئين أثننشطة تدر موح بأ غير مس -
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لفنى  ازام المدير تإلو/ أو الواح شراعيه  ( بشأن نشاط الكايت سيرفلواحواألة األربطة والحبال مالسمة و والسال نفة )من معدات األماجميع إشتراطات الُغر زام باإللت -
  .مركز كايت مرخص عن اليخت بتوفير المعدات الالزمه من المسئول 

 لِذكر. إلشتراطات سالفة ابجميع التزام ول عن اإلسئم لمسئول عن اليخت ُمدير الفنى الا -

ولة النشاط  لُمخصصة لُمزافى األماِكن انفيذ الت بشرط ،فنيةلات اإللتزام باإلشتراطاو  بعد إستيفاء النقاط السابقة  شهادة الصالحية الفنيةب   طاالنش إضافةو  يتم إعتماد  -
 . واآلثار ةرة السياحترخيص وزاإضافة النشاط ب الُمعتمدة من قبل الُغرفة، ثم  

 . وياً نس  جنيه 3000مبلغ  واإلضافة ب ات اإلعتماد مصروفسداد  -
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 ولى المرحلة األنتائج  م 
 ( عاينةلمُ التحضير ل)

 فيذ ت الواجبة التنراءاجاإل

 نى مع نفس المدير الفالمراجعة الثانية  الفني ر دينفس الم المراجعة األولى مع  

1 

 
 
 

ول المهنية  صر واأللمعايياإللمام با 
 المستندات  وإستيفاء مقررةال

 والنماذج المطلوبة
 

 متوافق

الف  سو  إبالغ  التقدم    منشأة يتم  شئون  بضرورة  إلدارة 
بالغرفال قررة  الزيارة الم  مةد قيوسدابطلب المعاينة    ةعضوية 

مناميعا  د ديتحيتسنى    حتى للمعاينة د  ألولوية   سب  طبقًا 
 بها. التقدم للغرفة وإبالغ سيادتكم 

/ 

 غير متوافق
شهادة الصالحية  مهلة أولى للتوافق لمدة أسبوع دون إصدار 

 ية. الفن

أخيرة  لةمه أس  ثانية  إلستلمدة  المستندات  بوع  يفاء 
وفى حالة عدم    ،ةية الفنشهادة الصالحيإصدار    دون 

المهابناإلستيفاء   الية  واألخ هلة  يتمثانية  سوف   يرة 
  ن وقف الترخيص إ  إخطار الوزارة إلتخاذ الالزم نحو 

 كان ساريًا.

 بشأن المرحلة األولى  تعليمات عامة
 )التحضير للمعاينة(  

األحوا - كل  إفى  يتم  سوف  واإلطاخل  بالنتيجة  المنشأة  اراجر  واجب  فء  تلقى  سبأ  لخال  ىلتنفيذ  بعد  عمل  وع 
 ت.المستندا

 
 
 
 
 



March 2022 .V3 [ د ليل وبروتوكول معاينات مراكز الغوص ويخوت السفاري] 
 

Page 8 of 46 
 

 لمعاينة( لة الثانية )المرحا
 ة ذات الصلة الوزاريات رار المعدات طبقا للق أعداد المقر و  يتضمن معاينة إشتراطات: األول  الجزء

 
مركز طابقة  فاء ومتي إس ن  م  للمركز / اليخت للتأكد   قرلما  ةر ابزي   ةكاللجنة المشتر تقوم    ف، سو ير الفنى للمنشأةلمد د اوإخطار السيبعد تحديد ميعاد المعاينة من قبل الغرفة   -1

 : أدناه المرفقات طبقًا لملحق   يخت السفارى  أو غوص ال
 

o  اليخت  المقرإشتراطات /.   
o  فى مقر المنشأة.  – ة ذات الصلةالوزاريات لقرار طبقا ل المعداتأعداد 

 
عند   شخصياً وفى حضوره    ر الفنيفي مكتب المديجاهزة    -  ةين عاالخاصة بالتحضير للم  -  ليو األ  ةللمرحا  فييه  بعال  إليها  المشار  السجالت المطلوبةون  أن تكيجب     -2

 ُمسبقًا. لمعاينة محدد لمقر المنشأة حيث أن ميعاد ا ةشتركة الماللجنوصول 
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 نتائج المرحلة الثانية )المعاينة(
 الجزء األول             

 نى لفا ارة الثانية مع نفس المديريز لا نى لفامدير لالى مع نفس و الزيارة األ

2 

 المقر اطات ن معاينة إشتر يتضم 
 قاً المعدات طبأعداد و  اليخت /

 ة ذات الصلةالوزاريات للقرار 
 

 قمتواف
من  معاينة  الإكتمال  بعد   األول  الجزء  مع  والتوافق 

الجزء الثانى طبقًا    ينةإستكمال معاالمعاينة سوف يتم  
 . يللللد 

 

  رغي
 قمتواف

تم  ، سوف ي ولىألا  دم اإللتزام بعد المعاينةع  لةافى ح
أ مهلة  لمنح  للتوافق  إصدار  م ولى  دون  أسبوعين  دة 

بعد تقدم  عادة المعاينة  إ ، ويتم  شهادة الصالحية الفنية
 المدير الفني بطلب المعاينة وبعد تالفيه المالحظات. 

إخطار  ، سوف يتم  انيةد المعاينة الثفى حالة عدم اإللتزام بع
الالزالو ا إلتخاذ  قانو رة  ال  ناً زم  إلوقف  كا ترخيص  ساريًا، ن  ن 

إصدار   الفنيةدون  الصالحية  اإلز   مع  ،شهادة  الفنى  ام  لمدير 
تقد بإع  بايم المستندات الادة  لمرحلة األولى )التحضير  مطلوبة 

 (. للمعاينة

األول   ءز ج لبشأن ا  ت عامةتعليما
 (اينةالمع) من المرحلة الثانية

ثالثة أيام عمل بعد تاريخ كل   راء واجب التنفيذ فى خالل يجة واإلجف يتم إخطار المنشأة بالنتسو   حوالألفى كل ا -
 زيارة. 
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 معاينة( نية )الالمرحلة الثا
 ن التشغيل اآلم اءاتمة وإجر والسال معايير األمانيتضمن مطابقة : ثانى لا الجزء

  ة وللجن   ،لشغيالتفي    المنشأةشرح أسلوب ونظام  يلللمنشأة  المدير/ة الفني    ة معقابلبمُ   اللجنة المشتركةقوم  تدات  معال  داد أعو   / اليخت   لمقررطات ابعد اإلنتهاء من مراجعة إشت 
المعايير  من    نىاألد لحد  باا  لتزامهإق، و توي الالئلمسى اعل   ابأداء خدماته  المنشأة م  از لتإثبات  إ على    نها تساعد إ  ترى لى بعض المستندات أو األدوات والتي  ع عطالاإل  خاللها

 لك يتضمن على اآلتى: ذ و  –ات المطلوبة  شتراطواإل
الهواء  إصالحية   .1 او/سطوانات  األوكسجين  الم  لطبيأو  والهيدروس)اإل  اآلمن   ستخداملإلخاليط  أو  السنوي  البصري  كل  ختبار  من    سنوات   5تاتيكي  كز مرا  لالخفقط 

 .(ةبالغرفالصيانة المعتمدة 
 .بها الضغط الكافييكون وأماكن تقديم الخدمة، وأن العائمات وفي جميع  شأةالمنم في ستخداة لإلجاهز  طبيال جين سوكاألت اناو سطإتوافر  .2
 طريقة سليمة. وتقديم اإلسعافات األولية بام إسطوانة األوكسجين الطبي لمركز/ العائمة على دراية كافية بإستخد المحترفين باأن العاملين د من أكالت .1
 . ةخاطئ و بيانات أ عب الت   بها ليس يلمستندات التشغ .2
 . المهنةزاولة لالزمة لملغرفة ابطاقة او  المعتمدةت لين على شهادة مؤهلة من إحدى المنظماحترفين حاصنشطة عن طريق مأن يتم تنفيذ األ .3
لغة  بج  النموذ و  أ  اإلستمارة  ون تك  نعلى أ  .(ور نتإ)  بتدائيةإبتدئين أو غوصة  ل على دورات تدريبية للمصو لحن لسين المتقدمي لزامي للممار جود اإلقرار الطبي اإلجوب و و  .4

 ميل.فهمها العيلغة أو  لعميلا
 المنشأة.  مهاخد ستتميع المعدات التي انة المعدات على جصيحتواء سجل جرد و إالتأكد من  .5
يح  تصر   نحبيع أو مو  أ  وزارة السياحة،  نلها م  خص ر م  غيرلأكشاك الشوارع أو المواقع اإللكترونية اسمسارة و و  أ  غير قانونية  نات عمل كياوتمكين  عدم مساعدة أو تسهيل   .6
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بممارسكوشر   ألفراد  بد أنشطة  ة  ات أخرى  به  المرخص  المنشأة  الً الغوص  المسجلوالتعامل ومو/أو تشغيل  رخيص  الت  صاحب   من  الكيانات أو األفراد  ة ساعدة أى من 
   list-black/vingtravel/di.cdws.http://wwwالتالى   بالغرفة بالرابطء دابالقائمة السو 

 : تالىالة مع مراعا (ملحق المرفقات أدناهيرجى اإلطالع على )للمعايير الدولية  اً نترو( طبقإدائية )بتالتأكد من تنفيذ الغوصات اإل .7
أو    لغة العميلموذج المستخدم بلنا  أو  اإلستمارةتكون    على أن  ،يةولخالء المسئإ   ارر قوإطبي  ر  ار وإق  فستمارة تعار نترو( بعد ملء الممارس إلإبتدائية )إة  وصتنفيذ غ •

 العميل. ا لغة يفهمه
 ح. البحر المفتو  على األقل فى عن طريق مدرب مستوي ثاني اإلنترو(ية )ذ الغوصات اإلبتدائفيتنيتم  أن  •
سواء علي    –متر    2أقصي  بحد    عمق  على  األساسية  مهارات ل األربع  معبداية الغوصة  ب  يف  لمعدات ا  مخدات سإالتعليمات النظرية وشرح  تلقين  بعد  أن تتم الغوصة    •

 .العمق ت علي هذاي سطح ثابآامة أو من العائمة أو من عو  منى حبل يتدل
 لبحر المفتوح. ا فى ( احد لواحد و س )ممار  لكلتنفيذ الغوصة بنسبة مدرب  •
 .رتم  12ة  سياساأل ت أقصي عمق للغوصة بعد أداء المهارا •
   .اإلنترو( كما سبق اإلشارة إليه بعاليهة )ي تدائة اإلبغوصال يذ ف نعايير تبمم يجب اإللتزا)

 .بتقديمها للمنشأةمرخص غير نشطة ألمزاولة  أو ن ال إع وأتسويق   أو التأكد من عدم بيع .8
 (.فينستضع مُ الالخاصة ) ت جااي اإلحتي وذو  صرالقُ  .9

 ، رتب على ذلكيات اإلضافية التي تتولئة بالمس ون مقدم الخدمة على درايب أن يكفين، يجأو المستضعاإلحتياجات الخاصة    ي وذو   صرت للقُ املخد ر اة توفيفي حال •
 شطة.  ناألتحدث خالل ي لتا ستخداماإل سوء حتياطات إفير الحماية الالزمة و سات واإلجراءات لتو يالستنفيذ ا  ب عليهمكما يج

أو   لغة العميللنموذج المستخدم بإلستمارة أو ا على أن تكون ا  ،ل قاصراً ن العميحالة أ  قانوني فين أو الوصي الالوالدي  من أحد موثقة    فقةاو ول على ميجب الحص •
 ميل. فهمها العلغة ي

 .  سنة 18لمن هو أقل من د سن القاصر حد يت  •
 
 

http://www.cdws.travel/diving/black-list


March 2022 .V3 [ د ليل وبروتوكول معاينات مراكز الغوص ويخوت السفاري] 
 

Page 12 of 46 
 

 (ينةالمعا) الثانيةلة مرحلانتائج 
 ثانى  الء الجز 

 

 نفيذ تالة جبات الوااإلجراء

 ثانية مع نفس المدير الفنى ال ارةيز ال لى مع نفس المدير الفنى ة األو ر الزيا

مطابقة األمان   يتضمن    معايير 
اواإل  ةسالموال لفنية  شتراطات 
نقطة    1طة  نق   من  ساسيةاأل إلى 

11 . 
 

 متوافق

ال  وافقوالتمعاينة  الإكتمال  بعد   من  ء  ز جمع  يتم  معالالثانى  سوف  اينة 
معايإست اكمال  اللنة  طجزء  للد بثالث  للمنشأت قًا  بالنسبة  وذلك    ليل 

باألع والضاء  بتجديد  الغرفة  تقوم  والترخي تى  أماص العضوية  بالنسبة    ، 
الم  للمنشأت   بالغالجديدة  للقيد  مرةتقدمة  ألول  منحها رفة  يتم  سوف   ،

السي لوزارة  موجه  علىللحصاحة  خطاب  مؤقتصت  ول    يل شغبالت  ريح 
شه لمد  التجريبي تة  من  ت  اريخر  السياحةار ز و صريح  صدور    واآلثار  ة 

المنشأ تتمكن  التشغيلة  حتى  النشاط  التجريبي  من  تكمال  سإل  ومزاولة 
الترخيهي  منتالللمنشآت  بة  لنسوبا  المعاينات. قبل  ف  و سمعاينة  صها 

علي   الفنيةتحصل  الصالحية  خ تاري  ن مسارية  يوم    40ة  لمد  شهادة 
أ  الخطاب  راإصد خال م  يتن  علي  المدالتقدم  هذه  إنت وق  ة ل  ائها  هبل 

 . تطابق مع المعايير الدوليةلاي لتنفيذ معاينة طلب زيارة تانب

 

غير  
 افقمتو 

اإللتز فى   عدم  المعاينة حالة  بعد  يتم   ،ولىاأل  ام  ات  العقوب  توقيع  سوف 
لال اً طبقالمقررة   بها  المعمول  الجزاءات  إصدار    .  ئحة    شهادة دون 

 . الفنيةالصالحية 

ال للمدير  إنذار  إصدار  حالة  تتفي  إعادة    م فني 
 دار اإلنذار.خ إصساعة من تاري   48ل  المعاينة خال

المد  إيقاف  حالة  الفن في  يتي  ير  العمل  منح عن    م 
ممنال دون  ديم  ينعيلت  يوم  14دة  شآة  جديد  فني  ر 

 . شهادة الصالحية الفنيةإصدار 
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بشأن الجزء الثانى   امةعتعليمات 
 ة الثانية رحلمن الم

 )المعاينة(

 تاريخ كل زيارة. ثالثة أيام عمل بعد  التنفيذ فى خالليجة واإلجراء واجب شأة بالنتمنخطار الإ ف يتم فى كل األحوال سو  -
لى خالل ة للمرحلة األو بالنماذج المطلو وعليه تقديم المستندات و جديد    ير فنيين مديعين لتع بو ة أسة مهلة لمد شأمنلمنح ام  يت  -

عد ب  ت ثب  ، وإذانةعايللمالمرحلة األولي    علىموافقة  اريخ التوع من  والتقدم بطلب للمعاينة خالل أسب  ،تعيينهمن  أسبوع  
وفى حالة  ،(رحلة األولى )التحضير للمعاينةلمبا ليهبعاليها إشار هل المُ لمُ ا بقط ت ةفاستو ن المستندات غير ممراجعة الغرفة أ

 ونًا. زم قانالخاذ الين سوف يتم إخطار وزارة السياحة إلتل أسبوع فى خال ير فن لتزام بتعيين مديعدم اإل
اللمن  مسموح - بتغيير  الغملشأة  الفنى  أدير  بحد  متوافق  فنيينيمد   3د  عدقصى  ير  بإخطار  الم  و تق  وفوس  ،رين  رة  اوز غرفة 

م قدرة المنشأة ية المخالفات وعد  بسبب ثبوت منهجلالزم قانوناً اوحة إلتخاذ لممنهل احالة عدم اإللتزام بإنتهاء المُ حة فى السيا
 قصد المساءة لسمعة  م واإلالداه  السائحين للخطر  مما يعرض حياة  ةول المهنية المقرر سالمة واألصمان واليير األبتطبيق معا 

 ى المصرى.  حاسيلا
إ يلن   - العتماتم  متو مد د  الغير  الفنى  اير  هذه  بنهاية  كم افق  للعمل  فند لمرحلة  أل  يير  بالقطاع  أخرى  بعد منشأة    يمرة  إال 

  .فى هذا الشأن ةالتى تنظمها الغرف ين الفنيين للمدير  ةتدريبياإللتزام بإجتياز الدورات ال
وبة قالع  ي اءات تسر جز ص عليها بالئحة اليل مع عقوبات منصو دلا الها فى هذنصوص عليعقوبة م  ىأ  ارضعت  لةفى حا -

  ل.الدليهذا لمنصوص عليها با
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 ( المعاينة )  لمرحلة الثانيةا
 نغيل اآلممة وإجراءات التشالسلوا ان ألمير امعايطابقة : يتضمن م  الثالث الجزء

 مراجعة البنود التالية:   ، سوف تنتقل إلىهة بعاليالوارد 11إلى  1بالنقاط من منشأة تزام اللن إبالتأكد م اللجنة المشتركةم قو تبعد أن 
الالزمة لم .12 الغرفة  بطاقة  األنشطة عن طريق محترفين حاصلين على  تنفيذ  يت   المهنةزاولة  ضرورة  أن  المصر ة و س م ممار على  األنشطة  ل  حمزاولة  لمهنة  بها طبقًا 

 ة فى هذا الشأن. فالغر الوزارة و ت الصادرة من تعليمامهنة والال بطاقة مزاولةى علبتة مثال
زمات من المستلنى  د د األحلا  على  ي تحتو   وأثناء تنفيذ األنشطة بالشواطئ وحمامات السباحة على أنوفي جميع العائمات    المنشأةافات األولية في  عتوافر شنطة اإلس .13

 م. تخداس لإلصالحة تكون   أن علىدوات الطبية واأل
على دورة   –و مكان تنفيذ الخدمة  ئمة أالعا  ىعل  تواجده  حال   -كل  ر نو الغوص أو الس  من غير محترفى  –ة  في المنشأموظ   أحد   ئمة أواقم العاورة حصول أحد طر ض .14

 .رفةمن الغعتمدة مات المظحد المنأمن  اإلسعافات األولية وإجراءات الطوارئ 
 رة( فصا –ت طفو مساعدا –مكبرة  ل )نظارة قاألعلى  مداستخصالحة لإلاذ إنقوجود أجهزة بحث و  .15
  .أو مكان تنفيذ الخدمةعائمات األنشطة على الأثناء ممارسة  ت الطوارئ الستخدام في حا لإلتصاالت صالحة إزة وجود أجه .16
 . ةالمالح لمقرر بترخيص زيادة حمولة اليخت عن ا عدم .17
  .غرفةالن رة ماد ص  مزاولة مهنة اقةبط  ستخدام مصورين يحملون إالتأكد من  .18
بيان  ب   قائمة المرفقات أدناه)  ة واضحةوعة بطريقمطبأو العربية  ليزية  ت باألحرف اإلنجااب وتسجيل الغوصلركتسجيل وقائمة اين بأوراق ال سر مماال  نات وبيا   ماءكتابة أس .19

 (وبةطللمالحد األدنى من البيانات ا
 ها: ا فينود بملبعض ابمن زام اإللت للتأكد منة شأبالمن ينوالعاملوالمرشدين   دربينالمر/ ت مع المديعمل مقابالب اللجنة مقيا .20
 . النشاطارسة هذا المصرح فيها بمم  فقط في األماكن يتمأن تنفيذ األنشطة   •
ل لكد  بمعدل مرش  -المركز  اي ينظمه السنوركل الت  للمجموعة خالل رحالت   بين حمصا  يةار مرشدي غوص/ سنوركل يحملون بطاقة مزاولة المهنة س  وجود عدد كاف من •

 .اب قائمة الرك ىعل خص ش  12
  .ةالخدمات المقدم  لقياس مدى رضائهم عن ارسينلممء امالالعلة بمقا .21
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 قائمة المرفقات أدناه. لغوص التقنيا أنشطةطات تنفيذ راشت إلتزام بمعايير و اإل .22

 عاينات نتائج الم
 ( الثانية )المعاينة مرحلةلا

 ثالث ء الالجز 

 ذ واجبة التنفيت الراءااإلج

 فس المدير الفنى ة مع ن الثاني ارةزيلا الفنى المدير  مع نفس ىلو األ ةار زيلا
  سالثالثة مع نف ةالزيار 

 المدير الفنى 

  معايير األمانبقة يتضمن مطا 
  والسالمة وإجراءات التشغيل اآلمن

 12  نبداية مطبقًا للنقاط  
 

 افقو مت

لث يتم  ثاالالجزء  والتوافق مع    معاينةالإكتمال  بعد  
أكثر    الفنية  ةيحالصال  شهادةإصدار   أو  سنوى 

فيمالتن  راءات لإلجر  ظن)أ اإلضافية  ا  ظيمية 
ة  شهاد و   شهادة الصالحية الفنيةر  المتعلقة بإصدا

 توافق مع المعايير الدولية لمدة تزيد عن سنة(. ال

/ / 

غير  
 متوافق

سوف يتم    نم   اينةالمعبعد    لتزام إلاة عدم  فى حال
األوضاع والتوافق مع المعايير  مهلة لتوفيق  منح  

أسبو  ويمكن  لمدة  اإصدار  عين    لصالحيةشهادة 
 لغرفة.مؤقت لألعضاء با الفنية

لل بالنسبة  للقيد   قدمةالمتجديدة  لا  منشآت أما 
ألبال خطاب  غرفة  منحها  يتم  سوف  مرة،  ول 

ال لوزارة  لتجموجه  الد سياحة  اتيد  لمؤقت صريح 
التجريبي  شغ بالت تاريخ  سبأ  ةلمد يل  من  وعين 

تتمك  حتى  السياحة،  وزارة  تصريح  ن  صدور 

المعاينة  ت الثتم إعادة  الة  ح  فىو   نيةا للمرة 
م  تي سوف    نية الثا م بعد المعاينة  عدم اإللتزا

المدير     وأطراف   لعملاعن  نى  الفوقف 
ًا مقررة طبقلت اعقوبايع الوقوت  -لفةالمخا

بها المعمول  الجزاءات  دون   –  لالئحة 
 . فنيةصالحية الة الشهادإصدار 

المد  إيقاف  حالة  ير  في 
يت ي  الفن العمل  منح  عن  م 

  ين عييوم لت  14دة  شآة ممنال
دون  ديم جديد  فني  ر 

الصالحية  إصدار   شهادة 
 . الفنية
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التشغيلالمنشأة   النشاط  ال  من  ومزاولة  تجريبي 
 .اينات المع تكمالسإل

من   الثالث ءجز ن البشأ مةتعليمات عا
 الثانية ة حلمر ال

 (ةين)المعا

المنشأة  األح  كل  ىف - يتم إخطار  واجوال سوف  التنفبالنتيجة واإلجراء  تاريخ كل أثة  ثال  لخال يذ فى  ب  بعد  يام عمل 
 زيارة. 

ديم  تق  ه لي د وعجدي  ين نشأة مهلة لمدة أسبوعين لتعيين مدير فيتم منح الم،  ةانيالثد الزيارة  المنشأة بع  عدم توافقالة  ح  فى -
اريخ  ع من تل أسبو م بطلب للمعاينة خالتقد وال  الل أسبوع من تعيينه،ألولى خالة  مرحلل  والنماذج المطلوبةت  داالمستن

 تطبق المهل المشار   ة ت غير مستوفاأن المستندا  الغرفةاجعة  ر م ثبت بعد    وإذا  للمعاينة،المرحلة األولي    علىقة  وافلما
أسبوعين سوف   ى فى خالل مدير فن  يينبتع   اموفى حالة عدم اإللتز   ،(عاينةضير للمحى )التاألول  لمرحلةإليها بعاليه با

 . ناً م قانو الالز  إلتخاذ   يتم إخطار وزارة السياحة
، وسوف تقوم الغرفة بإخطار وزارة  نيين رين فيمد  3عدد  بحد أقصى    نى الغير متوافقمسموح للمنشأة بتغيير المدير الف -

عدم قدرة  لمخالفات و بوت منهجية ابسبب ث   وناً قان  زملممنوحة إلتخاذ الالا  هلالمُ إنتهاء  بلتزام  دم اإلحالة عالسياحة فى  
للخطر الداهم واإلساءة    ض حياة السائحينالمقررة مما يعر   صول المهنيةواألمة  الن والساألما  معايير  المنشأة بتطبيق

 صرى.  سمعة المقصد السياحى الم ل
إال بعد ى منشأة  القطاع آلرى بة أخمر   يفن  رحلة للعمل كمديرلما  ية هذهفق بنهااير متو نى الغير الفلن يتم إعتماد المد  -

  .شأنالن التى تنظمها الغرفة فى هذا نييالفن لمديرييبية لت التدر بإجتياز الدورا اإللتزام
 ي اءات تسر جز الت منصوص عليها بالئحة  عقوبال مع  فى حالة تعارض أى عقوبة منصوص عليها فى هذا الدلي -

 بالدليل. بهذا ليهاعوص منصال بةو العق
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 رةمقر ال لتنفيذ والرسوم اءات التنظيمية واجبة ات واإلجر ماعليالت

 نظيمية:  جراءات التتعليمات واإللا ➢
، أو إستنفاذ ةاينلمعء ابد   من  وحة هل الممنلما  فى إجمالى فترة  شهور  6هو  ة  المقرر   لبات والمعايير واألصول المهنية للتوافق مع المتطممنوح لكل منشأة  قصى الألالحد ا .1

تع أيه  3دد  يين عفرصها فى  فنيين بحد أقصى  لبقاً وذلك ط  ما أقربمديرين  بكل ما  ليهآل  المعاينةراحل وأجزالخاصة  المشتركةتقوم    ف، وسو ء  رة بإخطار وزا  اللجنة 
مان والسالمة واألصول ير األبيق معاينشأة بتط درة المقدم  وع  فات ال لمخهجية انبوت مث   بب ذ الالزم قانونًا بسة إلتخاالممنوحة عدم اإللتزام بإنتهاء المهل  السياحة فى حال

 حى المصرى. د السياصساءة لسمعة المقخطر الداهم واإلن للائحي ة السحيا  رض قررة مما يعلمُ المهنية ا
تحضير  الصة بولى الخارحلة األعدا الم  يما)ف   ارةتاريخ كل زي  ل بعد معم  ثالثة أيا  ذ فى خاللالتنفي  اء واجب وال سوف يتم إخطار المنشأة بالنتيجة واإلجر األح  فى كل .2

 وع عمل(.أسب لتكون الفترة خالللمعاينة والمستندات سوف 
بطلب   لوالمسج  اهمبكل منكترونى الخاص  يد اإلليق البر ، وذلك عن طر والمعاينات   الزيارات   ونى لها بنتائجوالممثل القان  ى للمنشأةنمدير الفخطار التقوم بإسوف    الغرفة .3

ااينلمعا للغرفد لمقة  المسئ  كلل  ة ويتحمم  بيانات غير  منهم  تقديم  الغرفة    إلكترونى، ويجب د  ريب  وأفونات  تليال  صحيحة من أرقامولية فى حالة  تغيير  الة  ح  ىفإخطار 
 متعلقة.والقرارات ال نات يمعاوال ات ار يائج الز ت ارات نخطإ انونية واإلدارية فىثار القكل اآل له البريد اإللكترونى المرسل،، علمًا بأن ل بأولالبيانات أو 

طار وزارة لتزام سوف يتم إخ، وفى حالة عدم اإل عاينات ممن تاريخ بدء ال  ديرين فنيينم  3دد  أقصى عبحد  يد  جد   ي تعيين مدير فنمنشأة مهلة لمدة أسبوعين ل نح اليتم م  .4
 نًا. زم قانو السياحة إلتخاذ الال

 ام بشرط اإللتز   ين دون لمدة سنتة التوافق مع المعايير الدولية  من الغرفة وشهاد  الفنيةشهادة الصالحية    ىعل  صولالحية  ر الدوليالمعايع  م  يحق للمنشأت المتوافقة .5
  :وية طبقًا لآلتىاء المعاينة السنإجر 

o على ترخيص من وزارة السياحة لمدة أخر سنتين حصول المنشأة . 
o قل.األلى سنتين عأخر  وليةد يير العالمة على شهادة التوافق مع اشأحصول المن 
o نشأة خالل أخر سنتين.ات على المتوقيع عقوبخالفات و أى م جيل تس  عدم     
o  طلوبة.سنوية بالغرفة للفترة المال العضويةة قيم سداد 
o لمعايير الدولية للفترة المطلوبة. مع ا توافقشهادة ال ةسداد قيم 
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o  نوحة.لمماة فتر لا لخال الدولية طبيق المعاييربتبشرط اإللتزام 
o للمنشأة.  سوف تتم إعادة المعاينة الفنى  المدير ييرتغ  فى حالة 

 :   زياراتينات والالرسوم المقررة للمعا ➢
 (جنية مصرى ال غير ةومائالفان قط فجنية مصرى ) 2100 لثانية للمنشأةاعاينة األولى و مللزيارة ا الرسوم المقررة مةقي  .1
(. يتم  غير  جنية ال  ائةوم  انة ألفط وقدر فقية مصرى )جن  2100قه هى  لثالثة وكل زيارة الح ا  نةلمعايمن ا  اً بدءة و انينة الثالمعاي   د حقه بعالة  الرسوم المقررة لكل زيار   مةقي .2

 نة.المعاي ل إجراءرفة وقبغمعاينة مقدم لل سدادها مع كل طلب 
 غير(. ال  صرى جنية م ائةوم الفأ ثالثة ط فق) جنية مصري  3100يومين عمل مصروفات الزيارة المستعجلة )لمن يرغب( خالل  .3
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  ن خالل تقديمالتشغيل اآلمقدرتها على  ة من إثباتمنشألالتتمكن  وذلك رة المطلوب اإللمام بها، المعايير واألصول المهنية المقر 
 لمعايير الدوليةم بالتزااإلو ، دماتخ ال

 
 : تعريفات ال -3

 
 : مقدم الخدمة

 . ة عن هذا الكيانفي ذلك أي فرد يتصرف نياب ة، بما  الي لتا مات لخد ثر من ايقدم واحدة أو أكي لذ ا منظمة(ن )فردًا أو الكيا هو  3.1
 ة يالتمهيد  لغوص أنشطة ا .1
 السطحيوص الغ .2
 توفير التدريب والتعلم  .3
 لين ين المؤهة للغواصالُمَوج  باشر و مص بدون إشراف غو ال .4
 تأجير معدات الغوص. .5

 
 :العميل 

 ة. دملخم امقد  قي/تحصل على الخدمات منتلت  يتوعة الوهو الفرد أو المجم 3.2
 

 :معدات الغوص
 : اليةلتي تتكون من العناصر التالمعدات ا يوه  3.3

 ف ناالزع  -
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 القناع  -
 .أنبوب التنفس تحت الماء  -
 (  بالُمنظمه أيضًا ار إليشُمنظم الطلب )ي -
 .منظم الهواء البديل -
 . سطوانةاإل -
 . سطوانةحمل اإلنظام  -
 .فولطا الت عاد م -
 ( حتياجحالة اإل يف) انوز األمن السريع التحرر نظام  -
 هواء(ط السطوانة )جهاز مراقبة ضغ إلمقياس لضغط ا  -
 .خاملةللتعرض للغازات اعمق و الوقت وحدود األمان للقياس اليلة سو  -
 . (في حالة االحتياجالغوص )بدلة  -
 

 : 1ملحوظة   -
 ة جأي في در رد )سات الجيدة في الماء البامن الممار   در هواء مستقل.اطي بمصحتيا  فستن  ظامفية للمنظم إلى ننية إضاثاة  لحمر   من  اوحديل يمكن أن يتر مصدر الهواء الب

 ستقل. امين لالسطوانة وعدد اثنين ُمنظم ماألقل من صم تكون علىم نظام ياستخدا متر 30من  أكثر  أو عمق درجة مئوية( و/ 10رة أقل من  حرا
 : 2ملحوظة   -

 دات إضافية   على مع صوللحا شطةألنيئية المتنوعة أو اف الب رو ظ ض عطلب بتت
لغرفة طبقًا لقائمة المرفقات  الخاص بالكترونى  قع اإل و السكين على الم  ) يرجى اإلطالع على إشتراطات حمل  طعاة قد أسكين أو  أو    داعم للمالحة تحت الماء،  )مثال: جهاز

 (. أدناه
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 : لمحصورةالمياه ا
 إليها. وصولوالُعمق وحركة المياه والفيما يتعلق بمجال الرؤية مماثلة ال حو أ به ائيأو مسطح م  مناسب للنشاط  مقع  وذ سباحة حمام  3.4

 
 :مفتوحةاه الالمي 

 طقة. ة الموجودة في المنات المائية الطبيعية المعتاد  للمسطحُمماثالً  ةسباح مشكل واضح من حما ُمسطح مائي أكبر ب 3.5
 

 : يلترفيه مدرب الغوص ا
 لى التوالي. ع  ISO 24802 – 2أو    ISO 24802 – 1 زوأليت افرد مؤهل وفقًا لمواصفا  3.6

 
 : مرشد الغوص

 .  ISO 24801-3مواصفات األيزو ًا لقفمؤهل و د فر  3.7
 

 : رش اون إشراف مبص بدالغو 
 وقع الغوص.م في ملتي تتة ُمالئم لألنشطة افرها ُمقدم الخدمة لغواصين مؤهلين لديهم مستوى خبر مة يو هى خد   3.8

 
 : رباشلما افر شإلتحت االغوص 

 قبل ُمقدم الخدمة. ن منُمـَعيـ   شخص  -تحت الماء  -مالء خالله هو غوص ُمنظم ُيرافق الع  3.9
 

   :تقييم المخاطر
 ها.  ب ولمعكم المضرر، وإجراءات التحالمعرضين لهذه المخاطر، واحتمالية حدوث ال شخاص لة، واألر المحتمالمخاط هو تحديد  3.10
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   :زمالة الغوص 

 المة المتبادل.الس معلتوفير د غوص من بعضهم البعض أثناء ال ة غواصين يكونوا على مقربةو ثالثين أنث إمن  يقفر  3.11
 

 :  ركة/ الموحدةالمتطلبات المشت -4
.14 

 اإلحتياجات الخاصة )الُمستضعفين(. ي وذو صر قُ ال  -1
ياسات  الس  ذلك. كما يجب عليهم تنفيذ وليات اإلضافية التي تترتب على  ئلمسباة  رايى د كون مقدمو الخدمة علأن يب  يج   ،تضعفينمات للُقصر أو المسفي حالة توفير الخد 

 شطة. األن  حدث خاللالتي ت ستخداماإلت سوء حتياطاإات لتوفير الحماية الالزمة و جراءإلوا
 ًا. العميل قاصر   أنة لاي في حن أو الوصي القانونيجب الحصول على موافقة موثقة من أحد الوالدي

 وفقًا للتشريعات المحلية.  قاصر ال سند تحد : يملحوظة
4.2 
 :يمهاالمعلومات الواجب تقد -2

4.2.1  
 :معلومات تمهيدية -2-1

 ميل:الية للعحلية التت الماممة توفير المعلو يجب على مقدم الخد 
 

 هاء الخدمة.نوإ، مستالإو  د بدءا يتعلق بميعاات كل طرف فيموليئأ( الشروط المتعلقة بمس
  ميل.سواء مقدم الخدمة أو الع يار أي من الطرفين إلغاء الخدمةتخ إلة تب متر ال ب( النتائج

 (. ت الغوص ة، ومؤهالالطبي ت مة )مثل الشهاداطلبات تأهيل خاصة بالخد مسبقة وأي متط الو ر ت( الش
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 ث( متطلبات المعدات. 
 ج( التكاليف. 

 .ت التأمينح( متطلبا
 ى البيئة. اصين عل لغو ا  ات ثير تأ  ملة توصيات للحد منية شايئلبا بارات تع خ( اإل

 ينة من الخدمة.ة معيع علقة بنو المتوص والمتطلبات القانونية د( تشريعات الغ
 

o اآلتية: ر المعلومات اإلضافية سادسا التدريب ، يجب توفي بند رقم وفقًا للغوص لل لم قدمة تدريباً إذا تضمنت الخدمة ا 
 ة.ر دو ال جتيازإلمؤهلة بعد ت اداهاشليات اححدود صال -
 تدريب.دورة المجال  -
 لدورة. إجراءات تنفيذ ا -
 رة بنجاح. الدو  جتيازإومعايير ييم وسائل وطرق التق  -
 مة التدريب التابعة.الت يمكن أن ُتعطي إلي منظهذه السجصية وأن  لشخت ااظ بسجالت البيانأنه سـيتم االحتفا -
 
o ضافية التالية: ومات اإل معلالر وفيب ت يجر أو الغوص الم َوّجة اش مب فن إشرا في حالة الغوص بدو 

 المياه(. علي سالمة الغوص )مثل العوائق تحت  تؤثر د ر التي قخطاعن موقع الغوص وخاصًة األ ـمعلومات  -
 و عدد أفراد المجموعة.ص و/أفي الغو  لزمالةاـنظام  -
 حدود العمق و/أو الزمن المسموح. -

 
4.2.2  

 : م الخدمةقدي خالل ت تمعلوما -2-2
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 لومات األمان التالية: بية يجب تعريف العمالء بمعة تدريحص كلو ة أقبل كل غوص
 . ل وأدوارهمالعم ماقريف بطالتع -
 إجراءات الطوارئ، -
 العمالء تنفيذه. التصرف المطلوب من ات،لغوص / المجموعم الزمالة في اد نظا حديت -
4.3 

 :  تقييم المخاطر  -3
رة ألقصي حد ممكن قدر السيطخاطر تحت  الم  ات الالزمة لضمان أن جميعة، وعليه أن يتبع اإلجراءقبل كل غوصر  اط مل تقييم للمخ ة أن يتأكد من عالخدم  مُمقد   ىليجب ع

 االمكان. 
 درات المشاركين والمعدات المتاحة:مراعاة ق ية جزءًا من هذا التقييم معالعوامل التال عتبريجب أن ت

 .موج(حركة ال -لتيار ال : اث ه ) ماية المحرك -
 .العمق -
 .مجال الرؤية تحت الماء -
 . ارةدرجة الحر  -
 .التلوث  -
   .والخروجخول طرق الد  -
 . ق المحظورةالمناط -
 ة النباتية واألحياء المائية. مخططة شاملة األخطار المتعلقة بالثرو رسة األنشطة الة الغوص لمماُمالئمة منطق  -
 .الطوارئ  مععامل خطة الت -
 

 العميل و / أو العمالء اآلخرين.   ك في مصلحةشير إلي أن ذلتقييم المخاطر يميل من االشتراك في النشاط إذا كان أي عالحق في منع  مقدم الخدمة لديه
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4.4   

 :السطح، وأحكام السالمة ذات الصلةلى توفير الدعم ع إجراءات
4.4.1 

 :نداء التفقد
 خروج منها.  ل( قبل النزول إلى المياه وأيضًا بعد الء وطاقم العمد من حصر عدد األفراد )العمالأك ة التيجب على مقدم الخدم

4.4.2 
 ط ارسة النشامدة مم 4-2

عمليات البحث  ت  جراءاط، وفي حال تجاوز هذا الوقت يتم تنفيذ إى الحد األقصى من الوقت المحدد للنشااه المفتوحة علزول إلى الميتفاق مع كل مجموعة عند النيجب اإل 
 واإلنقاذ.  

4.5 
 : اترحالت العائم

4.5.1 
 : اعتبارات خاصة بالطاقم

 ب لألنشطة. ضمان تشغيل العائمة بأسلوب آمن ومناسقديم الخدمات لمستخدمة في ت مؤهل وذو خبرة كافية على أي عائمة  ر طاقم عملالتأكد من توفلى مقدم الخدمة يجب ع
 لزم األمر: التالية إذا  م الموظفين المختصين بالمهاميامن ق يجب على مقدم الخدمة التأكد

 قييم الموقع. ختيار، وتحديد مكان، وتإأ(  
 لمشاركين داخل وخارج الماء.خروج آمن لتوفير دخول و  ب(

 . ن منطقة النشاطبة سالمة وأمت( مراق
 لروتينية. ستعادة المشاركين في الحاالت اإث( 
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 الغواص عاجًزا.قد يكون فيها رئ بما في ذلك الحاالت التي وات الطستعادة المشاركين في حاالإج( 
 .ستدعاء المشاركينإح( 

 ين. اركين المفقود ( البحث عن المشخ
 ارئ. نقاذ في حاالت الطو واصل مع خدمة اإلد( الت
4.5.2  

 : مة علي العائمات تعليمات السال 
 تالي: على النحو ال ن العائمة، والنشاط، والبيئةشأاصة بدمة التأكد من تلقي العمالء للتعليمات خيجب على مقدم الخ

 أ( معدات وأنظمة الطوارئ. 
 متن العائمة. سلوك العام على ب( ال

 لمعدات على العائمة. ت( تخزين ا
 ات.وليئدة والمسث( تسلسل القيا

 التفقد.  ج( إجراءات 
 الدخول والخروج من المياه. ح( اإلعداد اآلمن وإجراءات 

 . أدوات عاكسة  و عوامات السطحم اإلشارات، ، مثل: استخدابين المشاركين وطاقم العمل  صلالتواخ( إجراءات 
4.5.3 
 : للعائمات ات اإلضافية خاصة بالمعدت متطلبا

 يجب تجهيز العائمة بما يلي: الغوص السطحي، الغوص و/أو  من أجل ضمان سالمة أنشطة
 ثل: السلم، ومنصة الصعود(.)ماء الدخول اآلمن إلى الماء والخروج من الم أ( وسائل

 علم الغوص ب( 
 وانات.شروط التخزين اآلمن للمعدات، خاصة االسط( ت 
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 المثال: ية، على سبيلة أو األنشطة الحصول على معدات إضافيئية المتنوععض ظروف البب تتطلب

 ضواء الالزمة للغوص أثناء الليل. األ -
 تنفس(. حتياطية إضافية للإسطوانات إك ذلفي وافر معدات على محطة تخفيف الضغط  )بما ت -
 ة اتجاه / مسار/. حبل الثقل / النزول والصعودرفمع -
 تجاه التيار  إسطح لتحديد . حبل السار التجاه/ الما معرفة -
 . المكبر المنظار -
 

4.6 
 : ءات الطوارئ معدات وإجرا 

4.6.1  
 : معدات الطوارئ 

 ة أنشطة الغوص:رسمما  تم فيهااآلتية في كافة المواقع التي يت عدايجب علي مقدم الخدمة التأكد من وجود الم
 . الُمخطط لهاط ت النشاإسعافات أولية مناسبة لنوعيا -
 ال مناسب لتفعيل خدمات الطوارئ. تصإنظام  -
 ة. قيقد  20النقي في الدقيقة ولمدة ال تقل عن   لتر من األكسجين 15ت قدرة ال تقل عن للطوارئ ذا طبى  كسجينو حدة أو  -

 
 ملحوظة:   ▪

لقى  ٪ ألي مريض يت50كيز يبلغ على األقل  ٪، وتر 100لى  تركيز يصل إ ت  وارئ ذام الخدمة كلما كان ذلك ممكنًا وحدة أكسجين للطقد فر مة أن يو من الممارسات الجيد 
   ة بديلة له.رئة طااية طبيين للمريض إلى أن يتم توفير رعسج ألكة ذات قدرة كافية تسمح باستمرار توصيل ام قدرته على التنفس، وتكون هذه الوحد رئويًا بسبب عد إنعاشًا 
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4.6.2 
 : إجراءات الطوارئ 

 ص:رسة أنشطة الغو يتم فيه مما ى على المعلومات التالية في كل موقعحتوي بحد أدنرئ مكتوبة توار خطة طيجب توفي
 ل المصابين.  إجراءات اإلفاقة، واإلسعاف، ونق -
 في حاالت الطوارئ.  الطبى نجيكسو ستخدام وحدات إمداد األإ -
  ة القريبة )بما لمراكز الطبيخاص بحاالت الطوارئ أثناء الغوص( واط الساخن" الئ )مثل "الخار ت الطو ستشارة الطبية في حاالن بيانات التواصل( عن اإلضم)تت   معلومات   - 

 لترفيهي(.ا غوص فة إعادة الضغط في حالة ممارسة أنشطة الفي ذلك البيانات المتعلقة بتوافر غر 
4.7 

 :معدات الغوص 
 .  3-3ات رقم لبند التعريفاإلرشاد بمعدات الغوص المذكورة في االمفتوحة أو في المياه  وص بات الغراد المسؤولون )المدربين أو المرشدين( عن تدريفد األجب تزويي
يعد ذلك خدمة منفصلة،    -  افاشر   أو بدون شراف مباشر الغوص تحت االشراف  ا  دون ها في التدريب، أو الغوص تحت إشراف أو بي حالة توفير المعدات للعميل الستخدمف

 (. 10) ثامناً  في البند رقمات الواردة لبق المتطوبناًء عليه يتم تطبي 
(4.8 ) 

 :المستندات
 اء الطاقم العاملين المحترفين : بالمستندات التالية عن كل عضو من أعضحتفاظ خدمة اإل علي مقدم ال يجب
 لعنوان، وتاريخ الميالد.وام، س اإل -
 والخبرة، وشهادة الفحص الطبي. ل،لمؤهدريب واالت -
 قم العمل.ُعضو في طا  كللف بها كالمهام المُ  -
اإل  - الخدمة  مقدم  على  بالمسيجب  تحتفاظ  التي  ف تندات  عضو  تأهل  الثبت  بالمؤهالت  المحترفين  العمل  طاقم  ويجي  إليه،  الموكلة  بالمهام  للقيام  إالزمة  هذه  تا ب  حة 

 سواء عمالة دائمة أو مؤقتة  يها. علالع  لب االطالمستندات للعميل إذا ط
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 : يةت البيئعتبارااإل-5

الخدمة  يجب على م البيلتزامهم تجاإولية وإظهار  ئ تحمل المسقدمي  المه  يتبعئة  آثار سلبية محوا إجراءات  حلية، وأن  فيها مجال عملهم، للحد من أي  يتسبب  تملة قد 
 إلجراءات ما يلي:ا هذهوتتضمن 

 
 .  سات التوعيةجلافي في  لبيئية، واألحياء المائية، وأيضًا التراث الثقا ارات عتبباإل أ( اإلحاطة 

 . طات الثابتة ، كلما أمكن ذلكام الربستخداإب( 
 جيدة للغواصين.ة بالممارسة الج( القياد 

 
 سنوركل (: ) ال  الغوص السطحي-6

 .   13289فة األيزواصلمو  ط وفقاً حي، فإن عليه ممارسة هذا النشاسططس إذا نظم مقدم الخدمة لرحالت غ
 
 : و(ي )انتر بتدائاإل التمهيديالغوص -7

 . 11121األيزو الشتراك في تدريب غوص وفقًا لمواصفة لم يسبق لهم ا لعمالء الذينبتدائي )انترو( مع اوص التمهيدي اإلم ممارسة الغيجب أن يت
 
   :  هيرفيتدريب وتعلم الغوص الت-8
(8.1 ) 

 : المتطلبات العامة -1
مي،  ي الفصل التعليللمشتركين ف  رة. كما يجب عليه أن يضمن عدد مناسب نضمام للدو إللمتطلبات ا  يةالتدريبستيفاء كل مشترك في الدورة  إم الخدمة أن يضمن  قد لى ميجب ع

 الغوص بأمان.   طةأنش لزمالة أو مجموعة الغوص مناسبة لممارسة وأن مهارة كل عضو في فريق نظام ا
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(8.2 ) 

 : يبع التدر مواق  -2
(.2.18 ) 
 
 :أماكن التعليم النظري  2-1-

تلقين   اليجب  النظري  تعدروس  خالي ليم  بيئة  معوقات في  أو  الذهن  تشتيت  ُمسببات  من  مثل  ة  الدراسي  التركيز  المك  الفصل  يكون  أن  ويلزم  للتعليم،  مجهزًا المخصص  ان 
 دمة إليهم.  مقومات الستيعاب العمالء للمعلإلبصرية والسمعية( لضمان ا سائلت، والو ل المكاتب، والمراجع، والحاسبامثة )بتجهيزات ووسائل تعليمية كافي

 
(8.2.2 ) 

 : ةمواقع التدريب في المياه المفتوح 2-2-
ختيار  إ ة  دمالخ  ن لمقدموالنشاط التدريبي المطلوب. يمكن  ربيياه المفتوحة تناسب مهارات وخبرات المتد خدام مواقع للتدريب على الغوص في المستإقدم الخدمة  يجب على م

 ربين.  خبرة المتد  وى رفع مستمواقع تتسم بتغيرات بيئية خاصة بهدف 
 
(8.3 ) 

 : طاقم العمل -3
 ن في األنشطة التدريبية. م كافة العامليمة تحديد مهايجب على مقدم الخد 

ءات  راة باإلجالغوص. وأن يتوفر لهذا المدرب المعرفة الكافي  لم وتع  ن تدريب ولية كاملة ع ئ واًل مس ئيكون مس   (2وى  غوص الترفيهي  )مستخدمة أن يعين مدرب للعلى مقدم ال
 الغوص.  تدريب وتعلم  حددها مقدم الخدمة حتى يستطيع تنظيمالعمل التي يوخطوات 

و    ISO 24801-2و    ISO 24801-1وفًقا لمواصفات األيزو    3  وى مستدريب غواصي الغوص الترفيهي حتى غواصي البت  2مدرب الغوص الترفيهي من المستوى  يقوم  
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ISO 24801-3األيزو  ع من مواصفة  البند الرابي  مدرجة ف. أما أنشطة التدريب الISO 24802-1:2014   غوص من المستوى  ريب فيها مدرب  ا ويجري التد فيشرف عليه
 . مرفق 1

ذلك ل ية، مثاالذين لديهم المؤهالت اإلضاف 2يهي من المستوى رفالت ي الغوص تشغيلية خاصة إال من قبل مدرب ات طلب اء الدورات التدريبية التي تنطوي على متال يجوز إجر 
:- 

 .غوص الليليال -
 الغوص باستخدام النيتروكس. -
 ودة.الرؤية المحد غوص  -
  .لعميقالغوص ا -
 .الغوص داخل الُحطام -
 . وص بالبدل الجافةالغ -
 . الغوص مع التيار -
 .ص تحت الجليد غو ال -
 . كهوفالغوص داخل ال -

كن ليس لتقييم  السالمة، ول  اإلشراف على العمالء ولتحسين مستوى   للمساعدة في  ISO 24801-3و  ة األيز مقدم الخدمة االستعانة بمرشد غوص وفقًا لمواصفل  يمكن 
 .  ين أي مهارات أو معرفة للعمالءأو تلق

(8.4 ) 
 :حفظ السجالت -4

 متدربين:لللية ات التاحتفاظ بالمستندة التأكد من اإلدمالخيجب على مقدم 
 يل.عميالد السم، ومحل اإلقامة، وتاريخ المإلأ( ا 

 ان الطبي. ستبيص أو اإلب( الفح
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 الغوص. ة بممارسة نشاطأو خبرة خاص  ت( أي تدريب / تأهيل سابق
 عميل.ث( سجالت التحقق من كفاءة ال

 . ج( مستوى تقدم الطالب خالل الدورة
 سنوات.  7متدربين لمدة ال تقل عن ق الائبوث حتفاظإلب على مقدم الخدمة التأكد من ايج
   :مؤهليندون لغواصين شراف أو بإ  حتغوصات تتنظيم -9
(9.1  ) 

 جموعات تقديم خدمات للم -1
ه المواصفة.  هذ ًا لوعة وفقناسب واإلشراف علي أعضاء المجملمن امكنهم تحمل جزء من أو كل مسؤولية التلقيدربين للغوص الترفيهي أو مرشدي غوص يشمل المجموعة مقد ت

 الماء.  قبل مزاولة أي من الطرفين أنشطة تحت وعة ُمقدمًا خدمة والمجمالن مقدم يجب االتفاق على هذه الترتيبات بي
 (م الخدمة قدل مومعين من قب  لمزاولة المهنة طاقة الغرفةشراف لمرشد مؤهل يحمل بإيتم هذا تحت علي أن اح : ) إيض

(9.2 ) 
 
 ر اشف مبشراإون الغوص بد  -2
o   تقييم ُتؤخذ ف  مارسة الغوص.غواص قبل م  كللكفاءة  يجب على مقدم الخدمة التأكد من إجراء  يل الغوص داثة شهادة تأهعتبار حي اإلوتشمل العوامل التي يجب أن 

رحلة   آخر  وتاريخ  االترفيهي،  تاريخ  منذ  المكتسبة  الغواص  وخبرة  العميق إب  ةاد لشهغوص،  الغوص  والكهوف  ستثناء  سجل   ،والحطام  في  المدونة  البيانات  من  وغيرها 
   غواص.حالية للوص، واللياقة الالغ

o طام( إال في حالة س، أو الغوص الليلي، أو الغوص لرؤية الحُ ت خاصة مثل )الغوص باستخدام النيتروكذي يتطلب مؤهالال  راف مباشربدون إشغوص  ال يمكن إجراء ال
 ل الغوص.دة متخصصة( أو خبرة ُمعادلة مدونة في سجت المناسبة )شهالمؤهالء على اكافة العمال ولحص

o مرشد غوص أو مدرب غوص خالل هذه  عليه إجراء غوصة تجريبية، أو يرافقه  وص معينة، يجب  جراء عملية غت الغواص إلك بشأن كفاءة وقدراي شكو ة وجود أفي حال
 الغوصة. 
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o ص. ن مسؤوليته التحكم الكامل في أنشطة الغو موقع الغوص، تكو وص في كمرشد غل علي األقل ؤه يجب أن يتواجد شخص م 
(9.3 ) 

 مباشر   شرافإغوص تحت ال -3
 دم الخدمة: يجب على مق

 اءات السالمة.تلقين إجر  - 
 إجراء تقييم للمخاطر.  -
 ء الغوص. تعيين زمال -
 تحديد متطلبات التشغيل.  -
 موقع. لطوارئ في الا تأكد من توفر إجراءات ال -
 لحساسة. ة البحرية ااإليكولوجي ا النظم سيمبيعية، العلى البيئة الط   لومات والوسائل الخاصة بالحد من التأثيربيئي يشمل المع  تلقين -
 ISO  1-24801ة  فقًا للمواصفو   (، وذلك1فيهي )مستوى  شر " الحصول على شهادة تأهيل للغوص التر في رحالت "الغوص تحت االشراف الُمبا  ب على كل مشاركيتوج ▪

 رسة الغوص. ل مماعميل قب وسجل الغوص لكل على مقدم الخدمة مراجعة شهادات التأهيل  على األقل. يجب 
في   الغوص لرؤية الُحطام( إخدام النيتروكس، أو الغوص الليلي، أو الستإي يتطلب مؤهالت خاصة )مثل الغوص باف المباشر الذ شر إلوص تحت ان إجراء الغال يمك  ▪

 الغوص. لة مدونة في سجلالمناسبة ) شهادة متخصصة( أو خبرة ُمعاد ء على المؤهالت العمالل كافة حالة حصو 
 الماء.   القيادة تحت  د غوص يتولىواجد شخص مؤهل كمرشيجب ت ▪
برات، ه المؤهالت والخعلي هذ حصوله    العميل إثبات ع  ا من خبرات، ولم يستطتوفر مؤهالت خاصة أو ما يعادله  المباشر  تحت االشرافستلزم إلجراء رحلة الغوص  إإذا   ▪

   .لتدريب . بند ا8قم البند ر الواردة في لبات ري المتطوصة تدريبية وتس فإن الغوصة تعتبر في هذه الحالة غ
(9.4 ) 

 : غوصمواقع ال  -4
 الخاصة به.   عتبارات البيئيةه واإل مخاطر ب خطارهإلغوص و ا م الكامل لخصائص موقعول عن الغوص بالمعرفة والفهئالشخص المس دم الخدمة ضمان إلماميجب على مق
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(9.5 ) 
 : طاقم العمل -5
  غوص علي األقل.مؤهل كمرشد  من قبل شخص  مباشر أو غير مباشرشراف إوص تحت إجراء رحالت الغيجب  ▪
أو   متخصص مناسب ريب  يه لتد بات تلققديم دليل إث ت  سوف يقود الغوص عليه  جاوز مؤهالت مرشد الغوص، فإن الشخص الذيإذا تطلب الغوص قدرات أو مؤهالت تت ▪

 حصوله على خبرات ُمعادلة. 
 : معدات الغوص تأجير-10

(10.1) 
 : مات المقدمةالخد -1
. وفقا 3-3، وذلك وفقًا البند  ر هي بدون إشراف مباشوالتي    ت إشراف مباشرتحخدامها خالل أنشطة الغوص التي تتم  ست ص للعمالء إلر معدات الغو الخدمة تأجيتشمل   ▪

 . فات التعري في  3د للبن
حتياجات إت و المناسبة لمؤهاللمخطط لها، و شطة الغوص الغوص ومالئمتها ألندات اختيار معإإلرشادات بشأن  دم الخدمة التأكد من حصول العمالء على ايجب على مق ▪

 اس جاكيت معادلة الطفو وبدلة الغوص(. العميل )مثل: مالئمة مق
 يتطلب تدريب نوعي.  ستخدام المعدات إص أن ات الغو يستأجرون معد ن  ب إحاطة العمالء الذييج ▪

 مالحظة:  
-3في التعريفات    3قا للبند افة معدات الغوص المدرجة في البند وفية عند تأجير كمعايير التالميل ألحد الستيفاء كل عإمة من  الخد  أكد مقدمات الجيدة أن يتمن الممارس

 ص:لة الغو الزعانف و بدو  القناع وأنبوب التنفسستثناء إ، ب3
 . ISO 24801-2اصفة ( وفقًا للمو 2هيل للغوص بحد أدنى )مستوى له على شهادة تأحصو  -
 ف مباشر من مرشد غوص.، وممارسة الغوص تحت إشرا ISO 24801- 1ًا للمواصفة ( وفق1مستوى  بحد أدنى ) شهادة تأهيل للغوص  ه علىحصول -
 (. 2رب للغوص الترفيهي )مستوي  راف مباشر من مد تحت إشالغوص  كد من ممارسةتأالعميل للغوص، يجب الفي حالة عدم تأهل  -
(10.2) 
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 :معدات الغوص  -2
قبل تسليمها    ن يفحص مقدم الخدمة معدات الغوص المؤجرةقليمية، والوطنية المعنية. ويجب أ اإليير الدولية، و لعمالء للمعاص المؤجرة لمطابقة معدات الغو   كد منيجب التأ

ة والفحص دمة والصيان حتفاظ بسجالت الخإلم، واستخدااإلوفقُا لتعليمات  تنظيف معدات الغوص، وصيانتها وتوفيرها    كاملة. كما يجب   بكفاءةا تعمل  لتأكد من أنهل  للعمالء
 اصة بها.  الخ

(10.3) 
 : طاقم العمل -3

ويجب أن يكون طاقم العمل على درجة   لمؤجرة للعمالء.لغوص امعدات استخدامات  إو   ئص بالمعرفة والفهم لخصاالخدمة من إلمام طاقم العمل التابع له    يجب أن يتأكد مقدم
 لمحددة. أنشطة الغوص ا استخدامها فيالمناسبة، و ختيار المعدات إفي مالء لنصح للع لكفاءة لتقديم امن ا
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 لفنى المسئولقرار المدير اإ
                                      /               دناهة الموقع أ/أقر أنا السيد 

   : أةللمنشمسئولية اإلدارة الفنية  قد تسلمت  بأنني
 رها فى :مق  الكائن •
   يخ :  بتار  •
 -:آلتياقر بأن مسئوليتي تتضمن وال تقتصر على أ، كما ةالمذكور  للمنشأة واإلدارية ية ن النواحي الفنولية كاملة عسئواًل مسئوقد أصبحت م ➢
 يير الدولية واألمان والسالمة.يير طبقًا للمعاالمعامطابقة  عن التشغيل  ىيتمسئولو  ى إقرار  .1
ه من آثار قانونية وإلتزامات  زام بها بكافة مراحلها وما يترتب عليت الواجب اإللتنات بالمرفقاكول المعاينسخة من دليل وبروتو ل  مىعى وإستالوإطال   ىمسئوليتب  ى إقرار   .2

فة بمعايناتها  الغر   سوف تقوموالتي  المطلوبة    بكافة التفاصيلعلي علم    وإنىللمعاينة،    ةجاهز   المنشأة  تكون   أن  لغرفةب المعاينة لطلأقر بأنه قبل تقدمى لوواجبات، و 
  ه من الغرفة. ًا لبروتوكول تسجيل المعاينات المعمول بكاميرا صوت وصورة أثناء المعاينة طبقتخدام تسجيل الفى حضورى بإس عتها معى و ومراج

 بها.  الخاص  عارالشو  ةأالمنش سمإنماذج تحمل   ن تكون علىفى التشغيل والمقدمة للغرفة أماذج المستخدمة والن لمستندات ام بأن تكون زا اإللت .3
بأنقر  أ .4 تسويق    ببيع  اإلعالن  بعلمي  نشاطآ  نفيذ ت أو  أو  ُمرخص    ى  هو  لما  ت  لمزاولته  للمنشأةبه  بخالف  وإلغاء  للوقف  لمخالفةرخيص  يعرضني   روط ش  المنشأة 

 ء.ا اإلجراة الناتجة عن هذ حملي كافة المسئوليات القانونية والمدنيت، وأقر بالصلة ن ذات والقوانيالترخيص 
عنه ما يُعرضنى  تج  على ترخيص وزارة السياحة لذلك المقر ين   غرفة أو تشغيل مقر للمركز قبل الحصولرة السياحة والون إخطار وزاد   المنشأة  ر بعلمي بأن نقل مقرأق .5

 زاءات.بقًا لالئحة الجأيضًا إيقافي عن العمل طو  – بدون ترخيص  رة منشأة سياحيةة إدانتيج  نيةلة القانو سائمُ لل
 عند الطلب.   المنشأةمدربي بمرشدى و ريب وتقديمها مع حواسب الغوص الخاصة الت أو / والتد ء سواء للرحسجيل العمالوصالحية ُمستندات ت كتمالإ .6
 البحرية. واألنشطةفة سياحة الغوص ارة السياحة وغر بل وز بقة من قمحلية والُمطالاللوائح والتعليمات  إتباع .7
عدم تنفيذ هذا البند يعنى عمل وأن  ،  عنى خالل تلك الفترة  ة من ينوب الغرفة بتسميو   الوزارةبالغ  يجب على إ   أيام  7لمدة تتجاوز    منشأةالبي عن  أنه في حالة غياأقر ب .8

  .بات المقررة على المدير الفنى المسئولرى وتوقيع العقو اإلداة للوقف يعرض المنشأ مام مسئول دون مدير فنيب المنشأة
ن قبل أحد العاملين أو منفذي أنشطة  عن أية ُمخالفات ترتكب م   لمدير الفنىبصفتى امسئول    الدولية وأنىت التدريب  يير الدولية لُمنظماالمعالمهنية و إتباع األصول ا .9



March 2022 .V3 [ د ليل وبروتوكول معاينات مراكز الغوص ويخوت السفاري] 
 

Page 37 of 46 
 

مخالفات المن وجود  وأن  اف  شأة  أو عدم  يترت  بدليللتزام  إلنية  إقصائيالمعاينات  عليه  إدارة  ب  م  المنشأة  من  اومنعي  مراكز  إدارة  الويخ  لغوص ن  مراكز و   سفارى وت 
   .سنةإلى  لفترة قد تصلة البحرية األنشط

المواصفات  الم .10 على  ومعايير  حافظة  وأن    والتشغيل  والسالمة  األمانالفنية  ي  يآ األمن  لها  ُمخالفة  أو  للُمسائلعر نقص  تحمة  ضني  المسئوليات  كل  لي مع  القانونية افة 
 راءوالمدنية الناتجة عن هذا اإلج

وأن األجانب منهم    ،غرفةالدرة من  حاصلين على بطاقة مزاولة المهنة الصاُمؤهلين و   نشأةبالملعاملين  االسنوركل  و رشدي ومدربي الغوص  ميع من يكون جبأ  االلتزام .11
مسئول عن ذلك وسوف  وأنا    ،الغرفةرات مجلس إدارة  محلية وقرالمقررة واللوائح والقوانين الألصول المهنية اواية  ير الدولزموا بالمعايلتعلى تصريح عمل وأن ي  حاصلين

 خالليًا  الحادث كتاب  ير، على أن أتقدم بتقر هفى حينيقع خالل تقديم الخدمات  قد  حادث    يآأو  ،  تصدر من أحد العاملينقد  الفة  ُمخ  يآعن    غرفةالو   الوزارة  قوم بإبالغأ
 غ. م اإلبالفى حالة عد  خصيةلية شخالفة أو الحادث وأصبح مسئول مسئو اعة من حدوث المُ س  24

الكأق .12 بتعاوني  أيضًا  الس موظمع  امل  ر  بالغرفةال  ومدققىياحة  فى وزارة  بو   جودة  تقديم  أتعهد  قيق فور طلبها وإال  تح  معاينة أو  ىبيانات أو أجهزة الزمة آل ى  آ سرعة 
 بالئحة الجزاءات.  اعليهالمنصوص  عقوبات اليع  لتوق  شأةوالمنضت أنا عر ت

تم وضعه  وي سم  25*12 ال يقل عن  وذلك بحجم شأةالمنتحمل شعار ال   ين الطبياألوكسجأو غازات للغوص   ت طواناإس امبإستخد  ةللمنشأير مسموح أنه غ بعلميأقر  .13
 تشغيل.طوانات صالحة للساإل كون جميعوأن ت ةً باشر م خلف فتحة خروج الهواءو  من اإلسطوانة فى الثلث األسفل

وبنسبة ُمدرب واحد لكل ُممارس وفى اني على األقل  مدرب مستوي ثبواسطة    وحالمفت  يتم في البحر  الذي  اإلنترو  تنص على أن نشاطأقر بعلمي بأن المعايير الدولية   .14
   .ت المقررةالعقوباد مخالفة للمعايير تستلزم توقيع ماكن يعتلك األ خارج نتروهات نوركل أو اإلسالالغرفة وأن ُممارسة  ماكن الُمخصصة لذلك بواسطة المحميات أواأل

   .تنفيذ رحالت خاصة لهمين والمدربين و المرشد من قبل  بصفة مباشرة يق التعاملعن طر   المنشأةين من ممارس إصطحاب  عدم .15
 واجبة التطبيق. جراءات قانونية عها إتبمة، ويد مخالفة جسييعمل ير ُمرخصة على العوأقر أن بيع تصاريح وُمساعدة كيانات غ .16
    لي:كاب عائمة الر أن تحتوي قيجب   أقر بعلمى وإلتزامى بأنه .17

 . اقة الغرفة الخاصة بهمحبين وأرقام بطالمصا مدربين والمرشدين أسماء كافة ال -
 .  يةرب او الع اإلنجليزيةوف الضيوف ثنائية على األقل ومكتوبه بالحر  أسماء السادة -
 الفندق ورقم الغرفة.  سمإو لضيف تند إثبات الشخصية ل رقم ُمس -
 . للممارسينديمها تى سوف يتم تقال ت والخدمايجب إثبات نوع النشاط  -
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   الركاب.بكل نسخ قائمة ت  بيانالك العن وضوح ت   مسئول المنشأة -
 ر:على سبيل المثال وليس الحص  حترافياملين بالسلوك اإلالتزام جميع الع .18

 :مثل  تجاوزات من ال يآب  بالمنشأة ملينلعامن المدير أو االُمخالفات سواء رتكاب إبالسماح  عدم منكد التأالفنى المسئول  اجبات المديرو  إنه من ✓
 (.بقبول الممارس أو رفضهالطلب(، )سواء أو الفعل أو اء بالقول التحرش )سو  •
 المركب.م ء أو طاقي تجاوزات سواء للممارسين أو الزمالآعدم اإلبالغ عن  •
 ، ....(.الصيد ، هاالحدود اآلمنة لألعماق المسموح بتعدي وزات )عمل تجات لالرحالدة الممارسين أثناء مساع •
 . حترافيإبشكل يوم والنشاط أو شرح ال يصال المعلومات للممارسينعدم إ •
 . رافيةحت لإل ةبطريقة منافي أو التعامل  وت أطقم اليخلقول أو الفعل أو التهجم على السياح أو الزمالء أو صدور تصرفات غير الئقة با •
 .ءللعمال مة أو اإلساءةالخد لتزامات مع العمالء أو سوء خالل بالتعاقدات أو اإلاإل •
ة  عن الخدم  هم معلومات غير صحيحةئأو غش وخداع السائحين أو إعطاشاط في حالة طلب اإللغاء  قبل حجزهم للن   علة للسائحينمعلنة ومف  عدم وجود سياسة إلغاء •

  .مدفوعة بالمخالفة للمعايير الدوليةد الالنقو لون عليها في مقابل التي سوف يحص
 .افظة على البيئة واألمان(وتعليمات المح ،قام الطوارئ لطوارئ وأر ، خطة اسياسة اإللغاء)من تى تتضللمعلومات ال نشأةلمضرورة عرض ا •
 .دى إلتزامهمم ومأدائهبهم عليه مع متابعة وتدري  حترفينلملعاملين اموزع على ا المنشأةالتأكد من وجود كتيب بتعليمات  •
 . البيئيةالمخالفات متناع عن البيئية واإل ات لتعليموا بالضوابط  ةمنشأاللتزام جميع العاملين بإالتأكيد علي  .19
 : فات البيئيةالمخال تتضمن د ق ، والتيرفين أو السائحين أو أطقم اليخوت من العاملين المحت خالل التشغيلالتى قد تتم بعة المخالفات متا .20

o  الصيد 
o المخطاف أو الويرات في الرباط في الشعاب المرجانيةدام ستخإ . 
o الشمندورات  ستخدامإلفة تعليمات مخا. 
o اكطعام األسمإ.   
o أسماك القرش طعامإ.  
o حريةسير الشعاب أو الحياة البتالف أو تكإ . 
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o  التواجد في موقع مغلق من المحميات. 
o لمحرك.من اأو إحداث تلوث سمعي أو بيئي نتيجة خروج دخان كثيف  وليةت بتر مشتقا –غير معالجة   لبة أو عضويةص  فات سائلةلقاء مخلإ 

 .والقرارات الوزارية ذات الصلة ت ئلة طبقًا لالئحة الجزاءاللُمسا المنشأة و رار يعرضني د هذا اإلقن اإلخالل بأي بند من بنو علمي أوأقر ب .21
ة  سيناء والقاهر نوب  فظة جلُمحا  01273600001الُمخصصة لذلك    رقام الطوارئ لى أرًا عالغرفة فو   يجب إبالغ  –قدر هللا    ال  –/ حدث    فى حالة وجود حادث  .22

 ثر.ساعة على األك  24م تقرير الحادث خالل وح والساحل الشمالى وتقدي درية ومرسى مطر حمر واإلسكنة البحر األلُمحافظ 01273600002، ويسوالس
لقر  .23 اطبقًا  مجلس  الُمنعقإلار  بتاريخ  دارة  ا  26/4/2009د  نو لمواتمت  بمدينة  الغوص  مراكز  إستثناء  على  بمُ فقة  وطابا  سيناءحافبيع  جنوب  الغوص مراكو   ظة  ز 

 إسطوانة . 60انة هواء بداًل من  إسطو  30الفنية األساسية  اء باإلشتراطات سطوانات الهو تكون عدد إباإلسكندرية بأن  
لتى يتعين  عدات ااصة بعدد المُ الخ  ستثناء مراكز الغوص العاملة بالقاهرة من اإلشتراطات لى إفقة عتمت الموا 8/2008/ 24نعقد بتاريخ مُ إلدارة الطبقًا لقرار مجلس ا .24

بحوض البحر ة  ية الكائنالموافقة على إستثناء مراكز األنشطة البحر و ،  قم عدةط  15سطوانة باإلضافة إلى  إ  25بأن تكون    لك باإلكتفاءللمركز وذ   أن تكون مملوكة
 اع فقط. شر  45وعدد   Side Servلوح شراعى أو  35لمطلوبة بأن تكون  ات ااألدو لمتوسط فيما يتعلق ب ا

البر    يفبين وزارة السياحة والغرفة سواء على السقاالت أو    وحمالت التفتيش المشتركة  نات والتحقيقات كافة المعاي  رفة بتسجيلأن تقوم الغ  بقبوليلتام و ا  علميبأقر   .25
 وصورة. البحر صوت  يف أو

لجميع  ون مستوفيًا  قل وأن يكسريانه بشهر علي األ  نتهاءإقبل    وزارة السياحةمن    المركز/ اليخت يجب أن يتقدم لتجديد الترخيص الصادر  بأن  م تامبأنني علي عل  .26
الالز المتطلبا )كما هت  للتجديد  بالشروطمة  وارد  السياحة( و   و  بأنأنني علالصادرة من وزارة  التجد م  ي علم  التوافق معتطلبات  تتضمن  والمعايير واصفالمُ   يد  ات 

   ت الصلة.ذا ات قرار لاواجبة التنفيذ بناء علي أنها و فيهي السياحي التر خدمات الغوص  لمقدميالدولية )األيزو( 
ط خالل س فقة وليطبقًا لألصول المهنيوص الترفيهي لغم خدمات ايق هذه المعايير طوال العام وفي جميع األوقات لتقديبتطب  لتزاماإلركز/ اليخت الم ىنه يجب علوأ .27

ز في أي وقت خالل  بالحضور للمرك  مدققي الجودةلالسياحة و للجنة وموظفى وزارة  دائم  ر طلب  اإلقرار يعتب  وهذا  ،علي فترات متقطعة من العامفترات قصيرة أو  
 مطابقة المعايير والمواصفات الدولية.العام ل

شهادة الصالحية  منح  كشرط أساسي ل  وليةبتطبيق وإتباع المعايير الد   لتزامباإل  -إن وجدت    –  نوحةالمم  هد خالل فترة المهلةير الفني يتعمد الليخت  و وأن المركز/ ا .28
قبل    -  يةمالحظات الفنالكافة    ستيفاءإبعد    –المدير الفني يتعهد بتقديم طلب معاينة  و   لسياحة وأن المركز/ اليخت رة االترخيص من وز تجديد اذا  أو تجديده، وك  الفنية

ب  لية عما يترتعايير الدو بتطبيق وإتباع الم  لتزاماإلالترخيص وعدم  ت تجديد  تطلباوأنني مسئول في حالة عدم إستيفاء م  -  بفترة كافية  حة لهالمهل الممنو   نتهاءإ
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 : مجلس اإلدارة في هذا الشأن وهو ات علم بقرار ذلك من عواقب وأنني علي  علي
o في ري السفاغوص ويخوت مراكز الة من دم تجديد العضوية ألى من الم نشآت الُمقيدة بالغرف، وعي السفار من مراكز الغوص ويخوت  نشآت الجديدةم  عدم قبول قيد ال 

 .  الشأن مجلس اإلدارة في هذا ات ار فة قر لدولية ومخالا لمعايربااإللتزام حالة عدم 
o  والقرارات الوزارية ذات الصلة. 1981لسنة   124  والمعدل بالقانون رقم 1968نة  لس  85ون رقم  انلق لطبقًا  إتخاذ الالزم قانوناً يحق للغرفة  أنهكما 

عن طريق البريد اإللكترونى الخاص بكل منهما    لزيارات والمعاينات، وذلك ائج انونى لها بنتلممثل القاالمدير الفنى للمنشأة وا  سوف تقوم بإخطارالغرفة    ى بأنأقر بعلم .29
الغرفة خطار  لكترونى، ويجب إبريد اإلت والى حالة تقديم بيانات غير صحيحة من أرقام التليفونالية فللغرفة ويتحمل كل منهم المسئو اينة المقدم  معوالمسجل بطلب ال

 قرارات المتعلقة.لمعاينات والواكل اآلثار القانونية واإلدارية فى إخطارات نتائج الزيارات  هالمرسل، لريد اإللكترونى ن الب، علمًا بأ ولرهم أول بأفى حالة تغيي 
  لحضور التخلف عن ا  جتيازها أووفي حالة عدم إ  بنجاح ،  هذه الدورةتياز  وإج  ى ضور يجب حي حالة وجوب حضور الدوره الخاصة بالمديرين الفنين  فه  أنأقر بعلمى ب .30

    أخر. نيلمنشأة تعيين مدير فويتعين علي اكمدير فني للمنشأة   لغاء إعتماديإيتم  ر مقبولذ بدون ع
 ا فيه ،،،بم االُمقر 

 : للمنشأةقانونى ممثل الال /مالك ال .1
 :    سماإل -

 :    التوقيع -

  :   تاريخ ال -
 يفون: رقم التل -

 تروني: البريد األلك -
                     

 : المسئول عن المنشأة المدير الفنى .2
 :    سماإل -

 :    وقيعالت -

  :   اريخ الت -
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 رقم التليفون:  -

 لكتروني: د األالبري -

 رةطات الفنية واألصول المهنية الم قر وكذلك اإلشترا اذج التشغيل والمعاييرل الم رفقات بشأن نمدوج
م المرفق سا م ط التالية م رفقات على الروابال   المعاينة مرحلة    

 قترح نات المُ سجل اإلسطوا 1

Suggested Tanks List 

 (1قم )ُمرفق ر 

رحل
الم

ولي 
 األ

ة
نة(  

عاي
للم

ير 
حض

)الت
 

 صيانة قترح مع تاريخ أخر المُ  عدات لمُ ال جرد سج 2

Suggested Equipment Inventory List 

 (A2رفق رقم )مُ 

 (B2ُمرفق رقم )

 ائمة الركاب اليومية المقترحةق 3

Suggested Boat List 

 (3ُمرفق رقم )

 الغوصات  لة تسجيقائم 4

Suggested Dive Log Sheet 

 (4ُمرفق رقم )

 المقترحة  رئ خطة الطوا 5

Suggested Emergency Plan 

 (5ُمرفق رقم )

http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/e011b-1-Tanks%20List.pdf
http://cdws.travel/documents/rules-regulations/7efc2-2-%20A%20Inventory%20%20Maintenance.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/bb4d1-2-%20B%20REST%20Of%20Inventory.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/c89d9-3-%20Boat%20List%20new%20V%202.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/4b4a9-4-Dive%20Log%20Sheet.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/69570-5%20-%20Emergency%20Plan%20new.pdf
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 السنوركل قرار إخالء المسئولية لممارسي نشاط إ 6

Liability release for Snorkelling 

 (6A) ُمرفق رقم

 (B6ُمرفق رقم )

7 Diving Centers Requirements   (7فق رقم )ُمر 

ول 
 األ

جزء
ال

ن ا
م

ينة 
معا

ل
 

مر 
ال

 ةحل
نية

الثا
  

ينة
معا

)ال
 ) 

8 Safari Boats Requirements  ُ(8رفق رقم )م 

 (9) ُمرفق رقم الغوص إشتراطات مراكز  9

 (10رفق رقم )مُ  ت يخوت السفاري إشتراطا 10

11   ISO 24803 for Recreational Diving (English Version)   ( 11ُمرفق رقم) 

جز 
ال

 وال
ني

الثا
ء 

ث 
ثال

ينة 
معا

ن ال
م

 

الثا
لة 

مرح
ال

ية 
ن

نة( 
عاي

الم
(

 

  

12  ISO 11121- for Intro. Dives 

(English Version) 

 (12ُمرفق رقم )

13     ISO 13289 for Snorkeling 

(English Version)  

 (31ُمرفق رقم )

 خدمات الغوص الترفيهيالدولية لمقدمي  المعايير 14

ISO 24803 (Arabic Version) 

 (14رقم ) ُمرفق

http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/31f3e-6-A%20of%20a%20medical%20and%20responsibility%20declaration%20Snorkel.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/69632-6-B%20of%20an%20information%20sheet%20for%20Snorkel%20medical%20screening.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/61d28-7-%20Dive%20centers%20requirements-English.pdf
http://cdws.travel/documents/rules-regulations/d02d1-8-%20Safari%20Boat%20Requirements%20V3.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/ae8ef-9-%20Dive%20centers%20requirements(Arabic)%20Modified.pdf
http://cdws.travel/documents/rules-regulations/9e5b9-10-%20Safari%20booats%20arabic%20requirements.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/e6f76-11-%20ISO%2024803_DiveCentres_2017-03.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/cfc26-12-%20ISO%2011121_IntroDive_2017-03.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/466d0-13-%20ISO%2013289_Snorkelling%20english.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/813f1-ISO%2024803_DiveCentres_2017-03_Ar%20V4.pdf
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 اإلنترو  لنشاط المعايير الدولية 51

ISO 11121 (Arabic Version)  

 (15ُمرفق رقم )

 السنوركل ية لمقدمي نشاطالمعايير الدول 16

 ISO 13289 (Arabic Version) 

 (16ُمرفق رقم )

الج
 وا

ني
الثا

زء 
لث

ينة 
معا

ن ال
ث م

ال
 

الم
عاين

الم
ة )

ثاني
ة ال

رحل
 ة( 

17 ISO 24801-1 Recreational Diving services – 
requirements for the training of Scuba diver. Part 1: 

level 1- Supervised Diver 

 (17ُمرفق رقم )

18 

 

ISO 24801-2 Recreational Diving services – 
requirements for the training of Scuba diver. Part 2: 

level 2 – Autonomous Dive                 

 (18رفق رقم )مُ 

19 ISO 24801-3 Recreational Diving services – 
requirements for the training of Scuba diver. Part 3: 

level 3- Dive Leader 

 (19ُمرفق رقم )

20 ISO 13970 Recreational Diving services – requirements 
for the training of recreational Snorkelling Guide 

 (20قم )ُمرفق ر 

21 Recreational Technical Diving Requirements & (21ق رقم )ُمرف  

http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/d80bf-15-%20ISO%2011121_IntroDive_2017-03_Arabic%20version.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/1032f-16-%20ISO%20-%20Snorkeling%2013289%20Arabic%20version.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/0bee7-17%20-ISO%2024801-1%20Supervised.PDF
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/78b25-18-%20ISO%2024801-2%20Autonomous.PDF
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/55379-19-%20ISO%2024801-3%20Leader.PDF
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/fa82c-20%20-%20ISO%2013970%20-%20snorkling%20guide%20training.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/990be-Recreational%20technical%20diving%20Centers%20Requirements%20and%20Standards%202019.pdf
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Standards 

22 Regulation & Rules for Technical Diving Hosted by 
Recreational Diving Operations 

  (22ُمرفق رقم )

 ءات الئحة الجزا 23

Penalties Manual 

  (23ُمرفق رقم )

 ينة  المعانموذج طلب  24

Audit Request 

  (24)ُمرفق رقم 

 مزاولة المهنة  د بطاقات و تجديأ إستخراج إجراءات  25

Required Procedures to Issue or Renew CDWS ID 
Cards 

  (25ُمرفق رقم )

26 For CDWS General Regulations & Rules Related to the 
Activities 

  (26ُمرفق رقم )

27 Medic First Aid Box Minimum Requirements ( 27ُمرفق رقم)  

28   
 إقرار المدير الفن 

Technical manager deceleration  
  (28) فق رقمُمر 

http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/e3fe6-Technical_diving_activities_hosted_by_recreational_operation_policy_22_10_2010_-_V5.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/44a19-23-%20Penalties%20manual.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/7cee4-24-%20CDWS%20Visit%20Request%2003-08-2018.pdf
http://cdws.travel/documents/rules-regulations/32b47-CDWS%20card%20renewal%202019%20Arabic.pdf
http://www.cdws.travel/diving/rules-regulations
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/8f3b4-27-%20%20min.%20requirement%20for%20MFA%20box.pdf
http://www.cdws.travel/documents/rules-regulations/f71a6-28-%20T.M.%20decleration%20Arabic%20version.pdf
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-https://www.cdws.travel/downloads/rulesAndRegulations/990beالغوص التقني  
Recreational%20technical%20diving%20Centers%20Requirements%20and%20Standards%202019.pdf 


