
 إشترااطات �خوت السفاري 

 أوال : الخدمات المقدمة

 رحالت الغوص السفاري  1

 

 ثانیا: المستندات المطلو�ة
 البحر�ة المالحة لسالمة المصر�ة هیئةال الصالحیة الفنیة للوحدة من شهادة .1

 السجل التجاري  .2

 شهادة تسجیل أو قید العائمة .3

 اسم و شهادات المدیر الفني .4

السنور�ل و الزعانف و معادالت الماسك سجل قید معدات الیخت (إن وجدت) و تشمل  .5

 حزمة الثقل و أثقال الرصاص و حقیبةو منظمات الهواء و أالطفو و البدل العازلة

اإلسعافات األولیة ووحدة أكسجین الطواريء و اإلسطوانات و ضاغط الهواء و تكون �لها 

  جل الرقم التسلسل الخاص �التصنیع إن وجدس� ة ومرقم

ووظائفهم على ان �شمل اإلسم و العنوان و تحقیق الشخصیة و  سجل قید العاملین �الیخت .6

 دتار�خ المیال

 

 الثا: الیختث
 سلكیة ( رادیو السلكي)أجهزة إتصال ال 1

 أجهزة  إتصال تلیفونیة 2

تعلیمات الغوص اآلمن و تعلیمات أو ملصقات المحافظة على البیئة و خطة  �جب وضع 3

 في مكان ظاهر الطوارىء شاملة أرقام الطوارىء

 منطقة لحفظ المعدات 4



 �ابینة للعاملین �الیخت 5       

 األقل حمامینالحمامات على  6

 ل و األرضیات مزودة �موانع إنزالق�كون الیخت مجهز �مكان آمن للنزو  أن 7

 مولد �هر�ائي واحد على األقل 8

 

 را�عًا: المعدات
�شرط سر�ان إختبارات الصالحیة الفنیة  1.3 ×إسطوانات الغوص عددها = عدد األسرة  )1

 سواء الصر�ة أو الهیدروستاتیكیة و وجود شهادات اإلختبار

 زام أثقال و عشرة �جم رصاص لكل غواص طبقا لعدد األسرةح )2

 عدد واحد زورق إنقاذ �محرك خارجي على األقل )3

سجین طبي تسمح حقیبة إسعافات أولیة تناسب األنشطة المخطط لهل و نظام إمداد أك )4

 دقیقة 20لیتر في الدقیقة لمدة ال تقل عن  15لتنفس اكسجین خالص �معدل 

 ضاغط هواء (كمبرسور) واحد على األقل و یوصي بتزو�ده �عداد ساعات التشغیل )5

 

 امسا: المستنداتخ
 سجل الرحلة شامل أسماء الممارسین و أفراد الطاقم 1

دفتر یومي لتسجیل الزائر�ن و جنسیاتهم و ارقام جوازاتهم و اسماء المرافقین و المدر�ین و  2

 األماكن التي یزاولون الغوص و األنشطة البحر�ة بها 

 إقرارات إخالء المسئولیة و اإلقرارات الطبیة موقعة من الممارسین  3

 المعدات (إن وجدت) و صیانة جردسجل  4

سجل العائمات و مبین �ه التار�خ و المرشد و اماكن الغوص و الزائر�ن و الخدمات المقدمة  5       

 لكل زائر



 سجل تشغیل و صیانة ضاغط الهواء 6

 

 سادسا: إشتراطات المدیر الفني المسئول و العاملین
 قل.مستوى ثانى علي االحاصل على شهادة مدرب غوص  1

 حاصل علي �طاقة مزاولة المهنة من غرفة سیاحة الغوص واألنشطة البحر�ة 2

 سنة میالد�ة. 25سنه ال �قل عن  3

 حاصل علي مؤهل متوسط علي األقل. 4

اإللتزام بتشغیل مدر�ین و مرشدین غوص حاصلین على مؤهل �مدرب أو مرشد محترف من  5

وحاصلین على �طاقات مزاولة المهنة من منظمات علمیة معتمدة و �ذلك تصر�ح عمل لألجانب 

 الغرفة

المسئول لمدة تتجاوز األسبوع تعیین من ینوب عنه �شرط ان  یراعى خالل غیاب المدیر الفني 

�كون مؤهال لذلك و مدرب (غوص مستوى ثاني على االقل و حاصل على �طاقة مزاولة المهنة) 

 على ان یتم إخطار الغرفة

 

 


