المستندات المطلوبة إلستخراج تصاريح سياحية لزيارة المحميات الطبيعة :
اوالً :من قبل " شركات السياحة "
 .1طلب مقدم من الشركة موضح به برنامج الرحلة كامل .
 -1خريطة موقع عليها خط السير واالحداثيات .
 -2صور جوزات سفر االجانب وصور بطاقة رقم قومى للمصرين .
 -3صور رخص السائقين .
 -4موافاتنا بالموافقات االمنية ( االمانة العامة لوزارة الدفاع  -حرس الحدود) داخل المحميات الواقعة على
السواحل والحدود المصرية .
 -5يتتتم تقتتديم الطلتتب قبتتل ميعتتاد الزيتتارة بثةثتتة ايتتام عمتتل وذلتتح حتتتى يتستتنى لنتتا اتختتاذ اإلجتترا ات
الةزمة.
ثاني ًا :من قبل "الجامعات –المدارس – الكشافة  -الحاالت الفردية"
 -1طلب مقدم من الجهة أو الفرد بذاته موضح به الهدف من الزيارة .
 -2صورة بطاقة رقم قومى بالنسبة لالفراد المصرين

اإلجرا ات واالشتراطات الةزمة والواجب إتباعها من قبل شركات السياحه لزياره
المحميات:
 -1ضترورة االلتتتزام بتتالقوانين والتشتتريعات البيةيتتة وعلتتى وجتته الخصتتور القتتانو رقتتم  102لستتنة
 1893فى شأ المحميات الطبيعية والقانو رقم  4لسنة  1884والمعدل بالقانو رقـم  8لستنة
 2008فى شأ حماية البيةة وقرار السيد رئيس مجلس الوزرا رقم  264لسنة 1884والمعدل
بالقرار رقم 2229لسنة  2015بالشروط والقواعد واإلجرا ات الخاصتة بممارستة اشنشتطة فتى
مناطق المحميات الطبيعية  ،أيض ًا االتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي .
 -2الثروات الطبيعيتة ال تقتدر بتثمن وأتى أستاس التنميتة القوميتة والجتذي الستياحي فتى مصتر  .وأ
المتستبب فتتى أض أضتترار بهتتا يتحمتتل تكلفتة استتتعادة كفا تهتتا وقيمتتة اشضتترار البيةيتتة التتتى أحتتدثها
عةوة على العقوبات المنصور عليها بالقوانين البيةية .
 -3االلتزام بالحصول على التصاريح الةزمة من الجهات المعنية اشخرى.
 -4االلتزام بمسارات السير المتفق عليها .
 -5ضتتترورة وجتتتود أجهتتتزه االتصتتتال ووستتتائل اإلستتتعافات الضتتترورية لهتتتذه االحتتتداا والمهرجانتتتات
السياحية ..الخ.
 -6يحظر قتل أو إتةف أو نقل أو جمع اإلحيا والكائنتات البحريتة أو اشصتداف والقواقتع كمتا يحظتر
الصيد بجميع انواعه أو التسبب فى إتةف أو القضا على الحياة البحرية أو أض أعمال من شتأنها
اإلضرار بها على طول خط السير .
 -2يحظر إدخال أى أنواع أو أجناس غريبة لما قد يكو لة من آثار سلبية على اشنواع المحلية .
 -9يحظر نقل أو أخذ أى كائنات أو أحيا بحرية أومواد عضوية أو أجزا من التربة شى غرض متن
اشغراض إال بتصريح من جهاز شةو البيةة .
 -8ممنوع منعاً باتاً إلقا أض قمامة أو مخلفات صتلبة أو ستائلة علتى طتول المستار  ،ويلتزم احتوائهتا
وعتدم تناثرأتتا وتجميعهتا فتتى حاويتتات وستيارات مخصصتتة لهتذا الشتتأ  ،ويتتتم التتخلص منهتتا فتتى
المناطق المحددة لذلح.
 -10يحظر تمام ًا إلقا الزيوت والشحوم  ،ويتم التخلص منها بالتنسيق مع شركات البترول .
قطاع حماية الطبيعة

