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٢

إدارة الغرفة:

األخوة الزمالء األفاضل  /أعضاء الجمعية العمومية لغرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية
بدايــة ،وبإســم مجلــس إدارة غرفــة ســياحة الغــوص واألنشــطة البحريــة ،يســعدين أن أرحــب بكــم
متمنيــاً لكــم
وأشــكركم جميعــاً عــى حضوركــم وإهتاممكــم بصناعــة ســياحة الغــوص واألنشــطة البحريــةُ ،
التوفيــق والســداد ىف عملنــا امل ُشــرك فيــا يحقــق صالــح الصناعــة ويعــود بالنفــع عــى إقتصــاد بلدنــا مــر.
عجالــة بعــض مــن اإلنجــازات التــي أســهمنا بهــا
األخــوة األعــزاء ،أســتعرض مــع حرضاتكــم اليــوم ىف ُ
وشــهدناها يف مجــال ســياحة الغــوص واألنشــطة البحريــة يف مــر عــن الســنة املاضيــة ،يف ظــل الدعــم
الكبــر والدائــم مــن وزارة الســياحة ،والتعــاون البنــاء بــن غرفــة ســياحة الغــوص واألنشــطة البحريــة واإلتحــاد
املــرى للغُــرف الســياحية وبعــض أجهــزة الدولــة ،ومــن خــال جهازنــا التنفيــذى امل ُتميــز.
عضو باللجنــة القانونية
ممثلــة ىف رئيس مجلــس إدارتهــا ُ
إن غُرفــة ســياحة الغــوص واألنشــطة البحريــة ُ
غــرف الســياحية
غــرف الســياحية وتعمــل مــع امل ُستشــارين القانونيــن لإلتحــاد املــرى لل ُ
باإلتحــاد املــرى لل ُ
ووزارة الســياحة ىف شــأن صياغــة وتعديــل الترشيعــات ذات الصلــة بقطــاع الغــوص واألنشــطة البحريــة وبحــث
ودراســة مرشوعــات القوانــن بهــدف إســتكامل كافــة األُطــر الترشيعيــة والتنظيمــة واإلداريــة لنشــاط الغــوص
واألنشــطة البحريــة وتطويــر وتجديــد الترشيعــات وتبســيط اإلجــراءات وإزالــة املعوقــات ذات الصلــة بالقطــاع
منشــآت الســياحية أعضــاء الغُرفــة.
ىف إطــار الصالــح العــام لل ُ
		
وال يسعنى إال أن أتوجه لكُم جميعاً بخالِص األُمنيات بدوام التوفيق والسداد.
										
								

رئيس مجلس اإلدارة

								

هشـــــــام جرب عىل
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إدارة الغرفة
مجلس اإلدارة

اللجان النوعية
بالغرفة

لجان إدارات أفرع
الغرفة بجنوب سيناء
والبحر األحمر

٣

الجمعية العمومية

غرفة
سياحة الغوص
واألنشطة
البحرية

الجهاز اإلدارى

تدار الغرفة عىل مستويات ثالث طبقاً للقانون.
 -أوالً :الجمعية العمومية:

وتضم جميع أعضاء الغرفة من املنشآت السياحية مراكز الغوص واألنشطة البحرية ويخوت السفارى
التى تُ ارس النشاط بشكل قانوىن من خالل ترخيص وزارة السياحة.
عضـو جمعيـة عموميـة للغرفـة ميثلـون الغرفـة لـدى
عضـو ىف اإلتحـاد املصرى للغُـرف السـياحية ،كما يوجـد ُ 20
ت ُعـد الغرفـة ُ
الجمعيـة العموميـة لإلتحـاد املصرى للغـرف السـياحية.

 -ثانياً :مجلس إدارة الغرفة:

معينيــن بقــرار
مكــون مــن ُ 12
منتخبــن مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة للغُرفــة و 4أعضــاء ُ
عضــو  8 ،أعضــاء ُ
مجلــس إدارة الغرفــة ُ
مــن وزيــر الســياحة.
 -1أُستاذ هشام جرب عىل
 -2أُستاذ مصطفى حفنى

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 -3أُستاذ زُهري يحيى خري الدين

عضو مجلس إدارة

 -5مهندس عمرو أبو السعود

عضو مجلس إدارة

 -4أستاذ أحمد عباس

 -6أستاذ طارق البدرى

عضو مجلس إدارة وأمني الصندوق
عضو مجلس إدارة

 -7أُستاذ طارق حلمى

عضو مجلس إدارة

 -8أستاذ محمود فياض

عضو مجلس إدارة

 -10أستاذ بالل عبد املنعم

عضو مجلس إدارة

 -9أستاذ إيهاب الدفتار
 -11دكتور عادل طاهر
محسن سعد
 -12أُستاذ ُ

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

٤

ممثـل اإلتحاد املصرى للغرف السـياحية  ،كام
ممثـل مـن وزارة السـياحة ويتـم دعوة ُ
يعقـد املجلـس إجتامعـات دوريـة ويحضره ُ
يوجـد لجنـة إدارة لـكل فـرع مـن أفـ ُرع الغرفة تقـوم برفع توصياتهـا إىل مجلـس إدارة الغرفة .وتعمـل الغرفة عىل إتباع أسـاليب

التطويـر اإلدارى والفنـى بشـكل عـام  ،ففـى شـأن إجتامعـات مجلـس إدارة الغرفـة الشـهرية  ،تقـوم الغرفـة بعقـد إجتامعـات
مجلـس اإلدارة عـن طريـق الفيديـو كونفرانـس وذلك توفريا ً لنفقات السـفر واإلقامة إمـا ألعضاء مجلـس اإلدارة أو ألعضاء الجهاز

اإلدارى بالغرفة.

 -ثالثاً :اللجان النوعية بالغرفة وروسائِها:

 -خامساً  :الجهاز اإلدارى :

تنبـع قـوة الغرفـة مـن قدرتهـا على حـل مشـاكل أعضائهـا

 -املهندس  /زُهري يحيى خري الدين

– رئيس اللجنة الفنية.

 -األستاذ  /إيهاب الدفتار

– رئيس لجنة التدريب.

 -األستاذ  /مصطفى حفنى

– رئيس لجنة اليخوت.

هـم ىف إطـار القواعـد الفنيـة
والحفـاظ على حقوق ُ

 -املهندس  /عمرو أبو السعود – رئيس لجنة األنشطة البحرية.

مجلـس إدارة الغرفـة وأجهـزة الدولـة امل ُختلفـة لحـل

 -األستاذ  /طارق حلمى

والقوانين والقـرارت ذات الصلـة ،وىف سـبيل ذلك يتواصل

– رئيس لجنة التسويق واملعارض.

 -األستاذ  /هشام جرب

– رئيس لجنة البيئة.

املشـكالت التـي تواجـه صناعـة سـياحة الغـوص واألنشـطة

 -األستاذ  /هشام جرب

– رئيس اللجنة الترشيعية.

هيـكل إدارى جيـد ومتـوازن ومعبر عـن إحتياجـات الغرفـة

 رابعاً :لجان إدارات أفرع الغرفة بجنوب سيناء والبحر األحمر:هناك لجنة إلدارة كل فرع.
وتعمل هذه اللجان عىل دراسة امل ُشكالت واملعوقات التى

تواجه قطاع الغوص واألنشطة البحرية بهدف وضع حلول لها
واإلرتقاء به.

البحريـة  ،ولتحقيـق األهـداف املرجـوه كان البـد مـن وجـود
متخصـص
وتوفير كـوادر ذات خبرة وعلى مسـتوى فنـى ُ

ومراعـاة أن تكون هذه الكوادر ذات سمات تؤهلها للتعامل
مـع األعضـاء بإعتبارهـم أصحـاب الغرفـة املسـؤلني عنهـا.

فلقـد قامـت الغُرفـة بتوفير أعلى مسـتوى مـن الكفـاءة

اإلداريـة ألعضـاء الجهـاز اإلدارى للقيـام باملهـام
واملسـئوليات املنوطـة بالغرفـة ولتحقيـق أهدافها وحتى

يسـتطيع مجلـس اإلدارة العمـل بكفـاءة وفعاليـة .ويضـم

التنظيـم اإلدارى للغرفـة اإلدارات اآلتيـة:
٥

إدارات الغرفة:
• إدارة الشئون البيئية.

• إدارة املوارد البرشية والتدريب.

• إدارة ضامن الجودة.

التواصل اإلجتامعى.
• إدارة التسويق والعالقات العامة ومواقع
ُ

• إدارة شئون العضوية.

• إدارة تكنولوجيا املعلومات.

• اإلدارة املالية.

والجديـر بالذكـر أن هـذه اإلدارات تخضع بإسـتمرار لإلضافة والتطوير

وفقـاً إلحتياجات النشـاط ومتطلبات خدمـة القطاع.
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٦

تقرير إدارة شئون البيئة
عن عام 2019

120

ألف جنية
ميزانية

تجديد وإحالل
 ٧١شمندورة
 ٥مراكز غوص
متطوعين

• اعتمـد مجلـس إدارة الغرفـة مبلـغ  120,000جنيـه (فقـط وقـدره مائـة وعشرون ألـف جنيـه ال غير) نظير صيانـة وإحلال وتجديـد شـمندورات الرباط
مسـتخدمني .وقامـت الغرفة ،بالتعاون مـع إدارة محميات
مبواقـع الغـوص امل ُختلفـة مبحافظة جنوب سـيناء لزيادة معدالت السلامة واألمان لل ُ

جنـوب سـيناء ،بتجديـد وإحلال وصيانة  71شـمندورة رباط مبواقع الغوص والسـنوركل مبُدن رشم الشـيخ ودهب خالل شـهرى مايـو ويونيو 2019

وتـم ذلـك مـن خلال خمس مراكز غـوص بامل ُحافظـة تطوعوا باملـوارد البرشيـة والوقت والجهـد إلمتام هـذه امل ُهمة.

علما بأنـه هنـاك تقاعـس واضـح مـن وزارة البيئـة لتثبيت وصيانـة الشـمندورات مام يهدد املـوارد الطبيعيـة بالرغم مـن املطالبـات العديدة من

قبـل الغرفة
٧

•

سـعت الغرفـة يف عـدة اجتامعـات مـع مسـئويل وزارة البيئـة إىل توضيـح نقـاط الخلاف القانـوين
فيما بين امل ُستشـار القانـوين التحـاد الغـرف السـياحية واملستشـار القانـوين لغرفـة سـياحة الغـوص

واألنشـطة البحريـة مـن ناحيـة واملستشـار القانـوين لوزيـرة البيئـة مـن ناحية آخـري عىل قـرارات وزارة
البيئـة أرقـام  202و 204لسـنة  ، 2019حيـث أن القـرار  204لسـنة  2019فيـه تجـاوز حـدود فـرض رسـم الزيارة

خارج نطاق املحميات الطبيعية باملخالفة للقانون والرضر البالغ الذي سـوف يسـببه للقطاع السـياحي،
والقـرار  202لسـنة  2019مخالـف لصحيـح القانـون حيث أنه إلـزام الرشكات العاملة يف مجـال تنظيم برامج

سـياحية داخـل نطـاق املحميـات الطبيعيـة بجنـوب سـيناء والبحر األحمـر (غوص – سـنوركلينج – سـفاري
 زيـارات دينيـة وثقافيـة وطبيعيـة  -رحلات اللنشـات واليخـوت ذات القـاع والجوانـب الزجاجية  ..إلـخ) ،تارةبسـداد مقابـل االنتفـاع مبامرسـة النشـاط ،وتـارة آخري بسـداد رسـم الزيـارة للمحميـة الطبيعية يف كل

مـرة ميـارس فيهـا هـذا النشـاط ،وهـو مـا يـؤدي عمليـاً الزدواج تحصيـل الرسـم عـن العمـل  /أو الفعـل

ذاتـه ،ولكـن ولألسـف قد بـاءت كل محاوالت الوصـول لحلول ودية بالفشـل .لذا ،ومن منطلـق الحرص عىل

مصالـح األعضـاء ولـدرء الضرر على السـياحة ،فقد قامـت الغرفـة باآليت:

 .١االشتراك مـع غرفـة الفنـادق وبعـض الشركات املالكة ملراكـز غوص ويخوت سـفاري غـوص وفنادق
سـياحية برفـع دعوتين بصفة مسـتعجلة لوقـف تنفيذ القـرارات امل ُشـار إليها عاليـة ،ويف املوضوع
بإلغـاء القـرارات املطعـون فيهـا اال ان املسـار القضـايئ لـن يتـم البت فيه قبل سـنه على األقل.

 .2مجلس إدارة الغرفة يحاول الضغط يف املسار السيايس لتغيري القرار

 .3التنسـيق مـع النائـب محمد عبـد املقصود -وكيل لجنة السـياحة بالربملان -وقد تقدم سـيادته بطلبات
احاطـه لـكال من وزيرة البيئة ووزيرة السـياحة بهذا الشـأن.
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• بالتعـاون مـع اإلتحـاد املرصي للغرف السـياحية وبرنامج دعم وتطويـر التعليم الفنـي والتدريب املهني
( ، )TVETأعلنـت الغرفـة عن تقدميها دورتني تدريبيتني للتوعية البيئية بد ًء من شـهر يناير  .2020تسـتهدف

هـذه الـدورات رفـع الوعي البيئـي للعاملين يف املنشـأت الفندقية  ،مراكـز الغوص واألنشـطة البحرية
واليخـوت اليوميـة يف منطقـة البحـر األحمـر عـن التلـوث الناتج مـن مخلفات البالسـتيك وكيفيـة الحد من

مشترك لزيـادة الوعي
مامرسـات صديقة للبيئـة كجزء من مرشوع ُ
التأثير السـلبى على البيئـة من خلال ُ
الخـاص بحاميـة البيئـة والتنـوع البيولوجـي يف البحـر األحمـر .وسـيتم تقديـم دورات التوعيـة البيئيـة
سـالفة الذكـر ملراكـز األنشـطة البحرية ىف البحـر األحمر خلال النصف الثاىن مـن .2020

٩

• تتوجـه الغرفـة بالشـكر ملراكـز الغـوص
أعضـاء الغرفـة والغواصين املتطوعين

اللذيـن قامـوا بتنظيـم حملات للنظافـة
بالتنسـيق مـع مراكـز الغـوص أعضـاء
الغرفـة والغواصين املتطوعين – تـم
تنظيـم حملـة نظافـة ملحميـة نبـق
مبـادرة طيبـة
مبدينـة رشم الشـيخ ك ُ

لدعـم السـياحة والحفـاظ على البيئـة

والثروات الطبيعيـة ،وذلِـك يف إطـار

االحتفـال بيـوم األرض املوافـق 21
سـبتمرب  ،2019وأيضـاً تـم تنظيـم حملـة

نظافـة تحـت املـاء بسـقالة ترافكـو

بالتنسـيق مـع املنظمـة الخضراء الغير
هادفـة للربح وذلك يـوم  2نوفمرب .2019
وتحـث الغرفـة الجميـع على اتبـاع نفس

النهـج وتدعـم الغرفـة هـذه التوجهـات
التـي تهـدف للحفـاظ على البيئـة.

١٠

• قـرار منـع تنفيـذ كل أنشـطة الغـوص اإلبتـدايئ سـواء تحـت مسـمى  DSDأو  Intro diveمـن العامئـات خالل
أي رحلات بحريـة بجميـع املواقـع بطـول السـاحل بـدء مـن محميـة رأس محمـد جنوبـاً وحتـي طابـا شماالً
والسماح بتنفيـذ هـذا النشـاط بـرا ً فقـط ومن الشـاطىء.

١١

• إن املنتـج السـياحي يقـوم بالدرجة األوىل عىل املـوارد الطبيعية ولـذا طالبت الغرفة
وزارة البيئـة إلصـدار قـرار يهـدف لوقف التدمري لخاص مبامرسـة أنشـطة االنرتو للحفاظ
على البيئـة البحريـه والثروات الطبيعيـة وبالفعـل أصـدرت وزارة البيئـة القـرار املشـار

اليـه ثـم قـام مجلـس إدارة الغرفة بجلسـته املنعقدة بتاريـخ  ١٦أكتوبر  ٢٠١٩باسـتصدار

قـرار مـن شـأنه الحفـاظ علي البيئـة البحريـة وهـو منـع تنفيـذ كل أنشـطة الغـوص
اإلبتـدايئ سـواء تحـت مسـمي  Intro diveأو  DSDمـن العامئـات خلال أي رحالت بحرية

بجميـع املواقـع بطـول السـاحل بـدء مـن محميـة رأس محمـد جنوبـاً وحتي طابا شماالً
متضمنـا جميـع املناطـق واملواقـع مبضيـق تيران  ،والسماح بتنفيذ هذا النشـاط فقط
ُ

بـرا ً مـن الشـاطئ ويف مناطـق الغـوص الكائنـة مبواجهـة الفنـادق والقرى السـياحية

وبعـد قيـام اإلدارة العامـة ملحميـات سـيناء وإدارة املحميـة مبعاينـة كل حالـة على

حـده للموافقـة مـن وجهـة النظـر البيئيـة على ذلـك مـن عدمـه وتحديـد مسـاحات
ومسـارات وضوابـط التنفيـذ على أن يسـبق ذلـك اإلجـراء تقـدم مراكـز الغـوص الراغبـة

يف تنفيـذ النشـاط امل ُشـار إليـه بطلـب كتـايب للإدارة العامـة ملحميـات سـيناء موضحاً

بـه املنطقـة الشـاطئية موضـوع الطلـب ومقترح مبسـاحات ومسـارات تنفيذ النشـاط.

• طالبـت الغرفـة وزارة السـياحة بإصدار قـرار لحظر طلبات الرتخيص الجديدة بسـبب تعدى
الطاقـة االسـتيعابية للحـدود االمنـة وبهـدف الحفـاظ على البيئـة مـع اسـتثناء أنشـطة
الشراع ملراكز األنشـطة البحرية.

١٢

• أعلنـت الغرفـة بتنسـيق دويل مـع منظمـة ريـف ورلـد فاونديشـن
 The Reef-World Foundationعـن إنضاممهـا لربنامـج جريـن فينـز
 Green Finsوهـي مبـادرة بيئيـة مـن األمـم امل ُتحـدة تهـدف لحامية
الشـعاب املرجانيـة والحيـاة البحريـة مـن خلال تطبيـق معايير

توجيهيـة وإرشـادات صديقـة للبيئـة للتشـجيع علي سـياحة بحريـة
مسـتدامة وذلـك مـن خلال توفير املعايير البيئيـة ونُظـم التقييـم
ُ
املعترف بهـا دوليـاً.

عبر الدعـم امل ُقـدم مـن برنامـج األمـم املتحـدة اإلمنـايئ مـن خلال

لهـذا الربنامـج للتقليـل مـن تأثري الغـوص واألنشـطة البحرية على البيئة
والحفـاظ على الشـعب املرجانيـة ،وبهـذا اإلنجـاز الكبير ،أصبحـت مصر

األوىل يف املنطقـة والحاديـة عشر على مسـتوى العـامل لتطبيـق

مبـادرة جريـن فينـز.

علماً بـأن هـذه املبـادرة اختياريـه وتنصـح الغرفـة املنشـأت ببـذل كل

الجهـد لتطبيـق معايير املبـادرة والحصـول عىل هـذه العالمـة الخرضاء
حيـث ان السـائحني يبحثـون عـن العالمـات الخضراء الخاصة بحاميـة البيئة
عنـد حجـز رحالتهـم وانشـطتهم ويسـاهم هـذا يف وضـع املقصـد

برنامـج «دمـج وصـون التنـوع البيولوجـي يف القطاع السـياحي للتنمية

السـياحي املصري يف مرتبـه تنافسـيه متقدمة ملؤرشات االسـتدامة.

برنامـج جريـن فينـز  Green Finsيف مصر .وتطبيـق هـذا الربنامـج مـن

ملزيـد مـن املعلومات عـن مبادرة جريـن فينز

املسـتدامة» وبالتعـاون مـع وزارة السـياحة ووزارة البيئـة تـم إطلاق
خلال غرفـة سـياحة الغـوص واألنشـطة البحريـة تعـد مبـادرة طموحـة
مـن الغرفـة لتعزيز السـياحة البحرية املسـتدامة يف جميـع أنحاء مرص.
ودعـت الغرفـة جميع العاملني يف مجال الغوص والسـنوركل لالنضامم

١٣

يكـن زيـارة املوقـع اإللكرتوين
ُ ،Green Fins
علي الرابـط التايل:

www.greenfins.net

• قـام األُسـتاذ هشـام جبر– رئيـس مجلـس إدارة الغرفـة – مبقابلـة السـيدة الدكتـورة ياسـمني فـؤاد -
وزيـرة البيئـة ملناقشـة التهديـدات البيئيـة وامل ُامرسـات الخاطئـة يف أماكـن الغـوص والسـنوركل ،يف

ظـل الشـكاوى الـواردة للغُرفة مـن أعضاءهـا وامل ُجتمع املدين مبدينة دهب بشـأن امل ُامرسـات البيئية
مشـكالت القامئة بهدف الحفـاظ عىل البيئة والثروات الطبيعية .والجدير
الخاطئـة ،لوضـع حلـول عاجلة لل ُ

ِ
مامرسـة نشـاط الغوص.
بالذكـر أن الغرفـة طلبـت أن دخـول منطقة «البلوهول» يكون مقصور فقط عىل ُ

اال ان الغرفـة فوجئـت بقـرارات وزارة البيئـة ارقـام  202و 204لسـنة  2019دون التشـاور أو العـرض على

الغرفـة للوقـوف علي رأى القطاع السـياحي.

ممثلـة يف رئيس مجلس إدارتها األُسـتاذ  /هشـام جبر بحضور عدة اجتامعات بشـأن خطة
• قامـت الغُرفـة ُ
ممثلـة يف إدارة محميـات جنـوب
اإلدارة البيئيـة مبنطقـة رأس محمـد ورشم الشـيخ مـع وزارة البيئـة ُ

سـيناء ،وتـم تسـجيل طلبـات الـوزارة والغرفـة فيما يتعلـق برتاخيـص األنشـطة البحريـة والقطـع البحرية
امل ُسـجلة بهـا ،وأنـه يجـب تقنين وضعهـا للعمـل داخـل منطقـة رشم الشـيخ ،وتعديـل الحرفـة لركوبـة

باألجـر .اال انـه مازالـت هـذه الخطـة معطلـة يف وزارة البيئـة حتـى تاريخـه منـذ أكثر مـن سـتة أشـهر.

١٤

ُ
تقرير إدارة التدريب بالغرفة
ً

بدءا من شهر مايو  2018وحتى نوفمبر 2019

١٥

مشترك لـوزارة السـياحة وللغرفـة لإلرتقـاء بصناعـة الغـوص
متكاملـة وهـدف ُ
ىف ضـوء وجـود رؤيـة ُ
واألنشـطة البحريـة وخدماتهـا ومنشـآتها وتنميـة القـدرات البرشيـة والكـوادر الفنيـة العاملـة بالقطاع،

قامـت الـوزارة بالتعاون مع الغُرفة ووحدة التدريب واملوارد البرشية باإلتحاد املرصى للغُرف السـياحية
بوضـع إستراتيجية تنميـة املـوارد البرشية يف قطاع السـياحة مبرص  2018-2023والتى تـم إعدادها من
خلال برنامـج الــ  TVET 2بالتعـاون مـع الحكومـة املرصيـة واإلتحـاد األوروىب ،وذلـك ىف إطـار

مراسلات الغُرفـة امل ُتعددة لوزيـرة السـياحة ولإلتحاد املرصى
موافقـة صنـدوق السـياحة – بُنـاءا ً على ُ

للغُـرف السـياحية  -على دعـم اإلتحـاد املصرى للغُـرف السـياحية مببلـغ  530400جنيـه ( فقـط وقـدره
خمسمائة وثالثـون ألـف وأربعامئـة ُجنيهـاً ال غير) قيمـة التكلفـة التقديريـة لتنفيـذ الربامـج التدريبيـة
مـدرىب الغـوص والسـنوركلينج.
مرشـدى و ُ
العاجلـة للعاملين بقطـاع الغـوص واألنشـطة البحريـة مـن ُ

بدعم من االتحاد األورويب

١٦

نسـتعرض مـع حرضاتِكُم اليوم نبذة عـن الدورات التدريبية التـى قدمتها الغُرفة
للعاملني بقطاع الغوص واألنشـطة البحرية:
مدرىب السنوركل:
أوالً :دورات فصول التقوية مل ُرشدى و ُ

معـدالت السلامة واآلمـان ورسـوب العديـد مـن
معـدالت الحـوادث وإنخفـاض ُ
مسـتوى الخدمـة وإرتفـاع ُ
بسـبب تـدىن ُ
امل ُحرتفين ىف إختبـارات التقييـم امل ُعـدة من قبل الغُرفة بنسـبة رسـوب ال تقل عـن  .% 63قامت الغُرفـة من مواردها

الذاتيـة بتنفيـذ  100دورة فصـول تقويـة عاجلـة مبُحافظتـى جنـوب سـيناء والبحـر األحمـر بإجماىل عـدد حارضيـن 378

متـدرب ،وذلـك ىف مجموعـات صغرية للراسـبني بإختبارات الغرفة من امل ُحرتفين العاملني بالقطاع بـدءا ً من 2018/5/15
ُ

وحتـى تاريخـه لتزويـد امل ُتـدرب باملعلومـات واملهـارات الالزمـة  ،حتـى يتمكـن مـن تطويـر أداءه بشـكل إيجـاىب وإنجاز

مهامـه بشـكل أفضـل وإعـداده ملواكبـة التغيير الرسيع يف املسـتقبل.

١٧

فصول التقوية بالبحر األحمر

فصول التقوية بجنوب سيناء

دورات فصول التقوية من  15مايو  2018حتى اآلن:

عدد

البحر األحمر

المسجلين

حضور

غياب

الغردقة

276

209

67

57

مرىس علم والقصري

18

17

1

5

إجاميل البحر األحمر

294

226

68

62

جنوب سيناء

المسجلين

حضور

غياب

رشم الشيخ

177

142

35

34

دهب

10

10

0

4

إجاميل جنوب سيناء

187

152

35

38

الدورات

عدد
الدورات

ناجحين

110

ناجحين

94

راسبين

75

راسبين

51

١٨

ثانيـاً :دورات التوعيـة البيئيـة ألطقـم يخـوت السـفارى السـياحية:

قامـت الغُرفـة بتنفيـذ عـدد 46

دورة توعيـة بيئيـة ألطقُـم يخـوت

السـفارى السـياحية مبُحافظتـى جنـوب سـيناء والبحـر األحمـر إعتبارا ً
مـن شـهر فربايـر  2019وحتـى تاريخـه  ،بإجماىل عدد حارضيـن ،1508

وذلـك مـن خلال رؤية الغُرفـة برضورة تدريـب أطقم يخوت السـفارى

السـياحية على إتبـاع األسـلوب األمثـل والصحيـح ىف التعامـل مـع
السـائحني والحفـاظ على البيئـة البحريـة التـى هـى أسـاس صناعـة

مسـتمرة ىف
سـياحة الغـوص واألنشـطة البحريـة  ،ومـا زالـت الغُرفة ُ
تقديـم الـدورة التدريبيـة سـالفة الذكـر.

البحر األحمر 36 :محارضة حتى  30نوفمرب

١٩

رشم الشيخ 10 :محارضات حتى  30نوفمرب

دورات التوعية البيئية ألطقم يخوت السفارى السياحية من فرباير  2019حتى اآلن

دورات التوعية البيئية

البحر األحمر

عدد يخوت

عدد الحضور

عدد الحضور

عدد الحضور

عدد

السفاري

المتوقع

الفعلي

اإلضافي

المحاضرات

125

1000

1224

224

36

ساعات
التدريب لكل
محاضرة

3.5

إجمالي ساعات
التدريب

126

متوسط
الحضور
للمحاضرة

34

البحر األحمر 36 :محارضة حتى  30نوفمرب

دورات التوعية البيئية

جنوب سيناء

عدد يخوت

عدد الحضور

عدد الحضور

عدد الحضور

عدد

السفاري

المتوقع

الفعلي

اإلضافي

المحاضرات

33

198

284

86

10

ساعات
التدريب لكل
محاضرة

3.5

إجمالي ساعات
التدريب

35

متوسط
الحضور
للمحاضرة

28.4

رشم الشيخ 10 :محارضات حتى  30نوفمرب

٢٠

مـدرىب الغـوص عىل
ثالثـا :دورات التوعيـة البيئيـة للتعامـل مـع أسماك األقـراش ملرشـدى و ُ
متن يخوت السـفارى السـياحية:

مـدرىب الغـوص على متن يخـوت
قامـت الغُرفـة بتنفيـذ عـدد  44دورة توعيـة بيئيـة مل ُرشـدى و ُ

السـفارى السـياحية مبُحافظتـى جنـوب سـيناء والبحـر األحمـر إعتبـارا ً مـن شـهر ينايـر  2019وحتى
مسـتمرة ىف تقديـم الـدورة
متـدرب ،ومـا زالـت الغُرفـة ُ
تاريخـه ،بإجماىل عـدد حارضيـن ُ 1261

التدريبيـة سـالفة الذكـر.

٢١

دورات التوعية للتعامل مع أسامك القرش
بجنوب سيناء

دورات التوعية للتعامل مع أسامك القرش
بالبحر األحمر

دورات التوعية البيئية للتعامل مع أسامك القرش مع د .إلكه من يناير  2019وحتى اآلن
دورة التوعية للتعامل مع

المسجلون

الحضور

الغياب

جنوب سيناء

448

463

15 -

دورات التوعية البيئية

المسجلون

الحضور

الغياب

البحر األحمر

770

798

28 -

أسماك القرش

عدد
المحاضرات

16

ساعات
التدريب لكل
محاضرة

4

إجمالي ساعات
التدريب

64

متوسط
الحضور
للمحاضرة

28.9375

رشم الشيخ حتى  30نوفمرب

عدد
المحاضرات

28

ساعات
التدريب لكل
محاضرة

4

إجمالي ساعات
التدريب

112

متوسط
الحضور
للمحاضرة

28.5

البحر األحمر حتى  30نوفمرب
من املتوقع عمل محارضة يف الغردقة وأخرى يف دهب خالل يناير 2020

٢٢

رابعـاً :دورة املديـر الفنـى ملراكـز الغـوص ويخـوت السـفارى

ا لسـيا حية :

متخصصـة إلعـداد
نتيجـة عـدم وجـود دورات على مسـتوى العـامل ُ
مديـر فنـى مركـز الغـوص ويخـت السـفارى وإقتصـار الـدورات على
مـدرب غـوص فقـط  ،صممـت الغُرفـة أول دورة للمديريـن
إعـداده ك ُ
هـم
الفنيين ملراكـز الغـوص ويخـوت السـفارى للتأكُـد مـن إملام ُ

مبعايير األمـان والسلامة الدوليـة.

مبحافظتـى جنـوب سـيناء
قامـت الغُرفـة بـدءا ً مـن شـهر يونيـو  2019وحتـى تاريخـه بتقديـم عـدد  14دورة ُ
مديـر فنـى ُ

مسـتقبلية
متـدرب .وسـيتم تصميـم وتنفيـذ دورات ُ
مـدرب ُ
مديـر فنـى و ُ
والبحـر األحمـر بإجماىل عـدد حارضيـن ُ 152

معتمديـن من منظمـة  ISOالدولية ،لتخـدم وت ُطور من اإلمكانيـات التقنية
وتدريسـها مـن خلال مراقبين معايير دولية ُ
مديـر الفنـى.
واملهنيـة واإلداريـة لل ُ

٢٣

دورات املدير الفني األساسية ملراكز الغوص
ويخوت السفارى السياحية بالبحر األحمر

دورات املدير الفني األساسية ملراكز الغوص
ويخوت السفارى السياحية بجنوب سيناء

دورة املدير الفني األساسية ملراكز الغوص ويخوت السفارى السياحية من  21يونيو  2019وحتى اآلن

البحر األحمر

المسجلون

الحضور

الغياب

الغردقة

67

60

7

جنوب سيناء

المسجلون

الحضور

الغياب

إجمالي
الدورات

6

ناجح

راسب

أعاد الحضور

50

10

1

البحر األحمر حتى  30نوفمرب

إجمالي

ناجح

راسب

أعاد الحضور

رشم الشيخ

72

68

4

6

66

2

0

دهب

24

24

0

2

23

1

0

الدورات

رشم الشيخ حتى  30نوفمرب

الدورات املؤكدة :دورة يف رشم الشيخ وأخرى يف دهب  -ديسمرب /2019دورة يف رشم الشيخ والغردقة ومرىس علم
يف يناير  / 2020دورة يف رشم الشيخ  -فرباير 2020

٢٤

غرفة
رسم توضيحى يُربِز إنجازات إدارة التدريب بال ُ
ىف الفرتة من شهر مايو  2018وحتى  30نوفمرب :2019

المحافظة

الدورة التدريبية

إجمالى عدد
المتدربين

إجمالى عدد
الدورات

100

البحر األحمر

جنوب سيناء

دورة فصول التقوية

226

152

378

دورة التوعية البيئية ألطقُم يخوت السفارى السياحية

1224

284

1508

46

دورة التوعية البيئية للتعامل مع أسامك األقراش ملرشدى و ُمدرىب الغوص
عىل منت يخوت السفارى السياحية

798

463

1261

44

دورة املدير الفنى ملراكز الغوص ويخوت السفارى السياحية

60

92

152

14

اإلجامىل الكُىل

2308

991

3299

٢٠٤

دورة التوعية البيئية
ألطقم يخوت
دورة التوعية البيئية السفاري
للتعامل مع أسامك
القرش

6.9 %

30 %
جنوب سيناء

2000

دورة املدير الفني

21.6 %
دورة التوعية البيئية
للتعامل مع أسامك
القرش

1500

1000
دورة فصول
التقوية
دورة املدير
الفني

٢٥

إجاميل املتدربني بالدورات التدريبية

500

70 %
البحر األحمر

0

إجاميل املتدربني حسب املنطقة

22.5 %

49 %

دورة التوعية البيئية
أطقم يخوت السفاري
السياحية

فصول التقوية

عدد الدورات التدريبية

خطة إدارة التدريب لعام 2020

إعـداد دورة مل ُرشـدى وللمديريـن الفنيين للسـنوركل عىل ِغـرار دورة امل ُديـر الفنى
ملركـز الغوص.
إعـداد دورة مل ُرشـدى وللمديريـن الفنيين ملراكـز األنشـطة البحريـة والعاملين بها

على ِغـرار دورة امل ُديـر الفنـى ملركـز الغوص.

تقديم دورات توعيه بيئية بدءا من شهر يناير  2020تستهدف رفع الوعي البيئي
للعاملني مبراكز الغوص واألنشطة البحرية واليخوت اليومية مبنطقة البحر االحمر

03
02
01

٢٦

غرفة
خطة بعيدة املدى إلدارة التدريب بال ُ
بالتعاون مع وزارة السياحة واإلتحاد املرصى للغرف السياحية:
 دعـم وتطويـر التعليـم الفنـى والتدريـب املهنـى من خلال الخطـة التنفيذية اإلستراتيجية لتنميـة املـوارد البرشيـة بالتعاون بنيممثلى أصحـاب األعمال مـن مديـرى الفنـادق ومديري رشكات السـياحة
وزارة الرتبيـة والتعليـم الفنـي ووزارة التعليـم العـايل و ُ

ومديـري مراكـز الغـوص واألنشـطة البحريـة  ،وذلـك من أجل إمتـام عمل إستراتيجية لتنميـة املـوارد البرشية يف قطاع السـياحة.
-

تنـاول بعـض املهن يف إستراتيجية تنميـة املوارد البرشية والتـي تؤثر عيل النظام البيئي وتشـمل:

عاملين التشـغيل واإلسـتقبال ،التسـويق والحجـز واملبيعـات على مختلـف املسـتويات املهنيـة،
مسـاعدين املعدات واإلسـطوانات وعاملين الصيانة ،العامل البحريني ،مشـغيل الكمربيسـور ومرشيف
مرشىف صيانـة رشاع (كايت) ،امل ُرشفين عىل التدريب
متخصيص خلط الغـازات ،و ُ
صيانـة معـدات الغُـوصُ ،
مدربين رشاع (كايـت) ،طباخـى اليخـوت وريـس
مشرىف ُ
ومرشـدى السـنوركل و ُ
واإلرشـاد ىف الغـوص ُ ،

متخصصـة لجميـع املهـن
اليخـت والعاملين على اإلرشاف العـام على اليخـوت .وتـم إعـداد تدريبـات ُ
بالتعـاون مـع الحكومـة املرصيـة واإلتحـاد األوروىب من خلال برنامـج ال  - TVET 2عىل سـبيل املثال

ال الحصر  -األمـن والسلامة وآليات الحد من املخاطـر ،التوعية البيئيـة 24803 ISO ،معايري الجودة الخاصة
مبراكـز الغـوص ،تدريـب ملشـغيل الكومربسـور ،تعقيـم الهـواء املضغـوط ،صيانـة كومربسـور الهـواء،
تنميـة مهـارات التواصـل مع السـائحني.

٢٧

٢٨

تقرير إدارة ضمان الجودة
عن عام 2019

٢٩

يثلـه من
• مـن منطلـق إميـان وحـرص الغرفـة على تطويـر واإلرتقـاء بقطـاع سـياحة الغـوص واألنشـطة البحريـة ملـا ُ
أهميـة للدخـل القومـى املصرى وىف إطـار الصالـح العـام ألعضائهـا ،فقـد قامـت الغرفـة بإصـدار:

 -دليل وبروتوكول املعاينات ملراكز الغوص ويخوت السفاري السياحية

 -دليل وبروتوكول املعاينات ملراكز األنشطة البحرية (مقدمي خدمات السنوركل)

ليشـمال كافـة مراحـل وجوانـب املعاينـات لتكـون مرجعـاً ميُسرا ً ودليلاً موثوقـاً بـه متوفـرا ً لخدمـة أعضائهـا تيسيرا ً

وتوفيرا ً للوقـت والجهـد املبـذول.

• وقامت إدارة ضامن الجودة باملعاينات التالية لألعضاء:

البيان

عدد املعاينات التي متت لألعضاء من مراكز غوص  /يخوت سفاري
 /مراكز أنشطة بحرية

البحر

جنوب

االحمر

سيناء

397

242

االجمالي

639

٣٠

• كــا قامــت الغرفــة بالتنســيق مــع مكاتــب وزارة الســياحة بعمــل لجــان مشــركة بــن وزارة الســياحة وغرفــة ســياحة الغــوص واألنشــطة
البحريــة برئاســة وزارة الســياحة للتفتيــش عــى املنشــأت ىف الســقاالت قبــل رسوح املراكــب وأثنــاء تنفيــذ األنشــطة داخــل البحــر للتأكــد
مــن اإللتــزام مبعايــر األمــان والســامة واإلشــراطات الفنيــة املقــررة ،وذلــك عــى أن تتــم الحمــات املشــركة طبق ـاً للجــدول التــاىل:

المحافظة

اإلجاميل

كيانات غير

كيانات غير

قانونية تمارس

قانونية تمارس

أنشطة بحرية

نشاط الغوص

7

21

أكشاك ومحالت

شركات السياحة

تقوم ببيع

التي تقوم

وتسويق

بتنفيذ نشاط

لرحالت سياحية

السنوركل

30

47

مخالفات مراكز
أنشطة بحرية
مرخصة

4

مخالفات مراكز
غوص مرخصة

مخالفات مدربي

توقيع عقوبات على

ومرشدي غوص

مدربي ومرشدي

وسنوركل

غوص وسنوركل

19

22

17

تقرير الحمالت املشرتكة بني وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية يف
محافظتي جنوب سيناء والبحر األحمر يف الفرتة من  2019/10/13وحتى 2019/11/24

٣١

• وقامت إدارة ضامن الجودة بالتحقيق يف الحوادث واألحداث التالية:

الوصف

البحر االحمر

جنوب سيناء

االجمالي

وفاة غوص

١٥

٦

٢١

وفاة سنوركل

٨

١

٩

وفاة سباحة

٠

١٠

١٠

اجاميل حوادث الوفاة

٢٣

١٧

٤٠

فقد غوص

٠

٠

٠

فقد سنوركل

٠

٠

٠

فقد سباحة

٠

٠

٠

اجاميل حوادث الفقد

٠

٠

٠

إصابات غوص

٥

٣

٨

إصابات سنوركل

١

٢

٣

إصابات سباحة

٠

١

١

اجاميل حوادث اإلصابات

٦

٦

١٢

23.1 %
إجاميل حوادث
اإلصابات

76.9 %
إجاميل حوادث
الوفاة

إجاميل الحوادث واألحداث

٥٢
* وذلك باإلضافة إىل التحقيق يف عدد  41شكوى مقدمة للغرفة من قبل السائحني أو العاملني بالقطاع

٣٢

ســمعة املقصــد الســياحى املــرى ولإلرتقــاء بجودتــه  ،قامــت وزارة الســياحة
• حرصــاً عــى ســامة وأرواح الســائحني وعــى ُ

والغُرفــة بالتعميــم عــى غرفــة رشكات ووكاالت الســفر والســياحة بجنــوب ســيناء بــرورة إلتــزام أعضائهــا بعــدم تنفيــذ رحــات

بحريــة شــاطئية للمحميــات الطبيعيــة يف نطــاق محافظــة جنــوب ســيناء ســواء محميــة رأس محمــد أو نبــق أو أبــو جالــوم
ومنطقــة البلوهــول أو أى مواقــع أخــرى شــاطئية بســاحل خليــج العقبــة ســواء داخــل املحميــات الطبيعيــة أو خارجهــا  ،وتنفيــذ
أنشــطة الغــوص والســنوركل مــن خــال مراكــز الغــوص والســنوركل امل ُرخصــة مــن وزارة الســياحة واألعضــاء بغرفــة ســياحة

الغــوص واألنشــطة البحريــة طبقـاً للقــرار الــوزارى  444لســنة  2011للتأكُــد مــن تطبيــق معايــر التشــغيل ومعايــر األمــان والســامة
امل ُعتمــدة مــن الــوزارة والغرفــة لتنفيــذ تلــك األنشــطة ومــن خــال ُمديريــن فنيــن مؤهلــن لــإرشاف الفنــي وتنظيــم هــذه
الرحــات وتقديــر اإلعــداد واملســتويات املطلوبــة مــن عنــارص مؤهلــة مــن مرشــدي ومــدريب الغــوص والســنوركل الحاصلــن عــي

بطاقــة مزاولــة املهنــة الصــادرة مــن غرفــة ســياحة الغــوص وامل ُدربــن عــي اإلســعافات األوليــة وإعــادة إنعــاش القلــب وكيفيــة
إســتخدام إســطوانات األكســجني الطبــي  ،وذلــك بســبب مــا شــهدته محميــة رأس محمــد الوطنيــة ىف اآلونــه األخــرة مــن تكــرار
لحــوادث تعــرض الســائحني مــن زائــرى املحميــة برفقــة الكيانــات الســياحية للغــرق أو خطــر شــبه الغــرق أو اإلصابــات أثنــاء الســباحة
الســطحية – الســنوركل – باملواقــع الشــاطئية البحريــة التــى ترتادهــا الرحــات الســياحية بــرا ً.

٣٣

٣٤

تقرير إدارة التسويق والعالقات العامة
ومواقع التواصل االجتماعي

٣٥

 -١تعمــل الغرفــة عــي إطــاق موقعهــا اإللكــروين الجديــد بحلــول  ،2020وذلــك بهــدف
تطويــر التواصــل مــع أعضــاء الغرفــة ليُصبــح بالكامــل إلكرتونيــاً  ،ولــي يُصبــح املوقــع

خــال املســتقبل املرجــع الرئيــي لجميــع املعلومــات عــن الغرفــة  ،املهــام التــي تقــوم
بهــا يف القطــاع  ،الخدمــات التــي تقدمهــا ألعضائهــا ودليــل للمعلومــات عــن كل أنشــطة
ومواقــع الغــوص واألنشــطة البحريــة :

 -٢تتواصل الغُرفة بشكل يومى مع أعضائها من خالل خدمات مواقع التواصل اإلجتامعى التالية :
 ٠املجلة اإلجبارية ( )newsletterعرب الربيد اإللكرتوين.

13,161

 ٠خدمة الواتس أب عيل رقم 01223250555

متابع

 ٠صفحــة الفيســبوك -CDWS - Chamber of Diving & Water Sports( :غرفــة ســياحة الغــوص
واألنشــطة البحرية)

1,230
متابع

https://www.facebook.com/CDWSEGYPT/

عدد املتابعني الحايل عيل الصفحة 13,161
كما أعـادت الغُرفـة إحيـاء التواصـل مـن خالل بعـض املواقـع  ،وتعمـل عيل نشر امل ُحتوي امل ُناسـب
مـع كل وسـيلة تواصـل بهـدف زيـادة عـدد ُمتابعيهـا – عىل سـبيل املثـال وليـس الحرص :
 ٠إنستجرام )cdwsegypt( :
https://www.instagram.com/cdwsegypt/

332

متابع

عدد املتابعني الحايل عيل الصفحة 1,230
 ٠تويرت)CDWSEgypt( :
https://twitter.com/CDWSegy
عدد املتابعني الحايل عيل الصفحة 332
 ٠يوتيوب)CDWSEgypt( :
https://www.youtube.com/channel/UC76p2eJx5Aqs_fOJA1FdLtA
عدد املتابعني الحايل عيل الصفحة 33
 ٠لينكيدإن)Chamber of Diving and Watersports( :
https://www.linkedin.com/in/chamber-of-diving-and-watersports-759b50113/
٣٧

عدد املتابعني الحايل عيل الصفحة 93

93

متابع

33

متابع

وذلك بهدف إحاطة أعضاء الغُرفة بأى ُمستجدات قد تؤثر عىل امل ُنشآت السياحية العاملة بقطاع الغوص واألنشطة البحرية،
عىل ،سبيل املثال وليس الحرص:

أ ) الوقوف عىل كافة املعلومات والتحديثات لألعضاء املتعلقة بالقطاع والصادرة من الغرفة أو وزارة السياحة.
ب) معلومات هامة عن تأشريات دخول جمهورية مرص العربية.
ت) مواعيد إنعقاد الندوات التثقيفية امل ُختلفة للحضور وامل ُشاركة واإلستفادة بكل ما هو جديد.
ث) مواعيد العمل الرسمية ملكاتب أف ُرع الغرفة ومواعيد األجازات الرسمية الدورية.

ج) املعلومــات الــواردة للغرفــة مــن مكاتــب حــرس الحــدود أو امل ُســطحات املائيــة أو رشطــة الســياحة والتــى تؤثــر بشــكل ُمبــارش عــى عمــل امل ُنشــآت
الســياحية العاملــة بقطــاع الغــوص واألنشــطة البحريــة.

ح) امل ُكاتبــات الــوارِدة مــن أجهــزة الدولــة الرســمية كــوزارة الســياحة ووزارة البيئــة ووزارة القــوى العاملــة ...ألــخ  ،وكذلــك األجهــزة املحليــة امل ُتمثلــة ىف
القــرارات الصــادرة مــن ُمحافظــى جنــوب ســيناء والبحــر األحمــر وأجهــزة وزارة الدفــاع وغريهــا  ،والتــى تؤثــر بشــكل ُمبــارش عــى القطــاع والعاملــن فيــه.

٣٨

 -3قامــت الغُرفــة بعقــد عــدة إجتامعــات والتفــاوض مــع هيئــة تنشــيط الســياحة املرصيــة لإلشــراك يف خطــة املعــارض لعامــي  ، 2020/2019وشــاركت الغرفــة مــع
أعضائهــا قامئــة املعــارض القادمــة لســنة  2020حتــى يتمكــن أعضــاء الغرفــة مــن التســويق األمثــل للمنتــج الســياحى املــرى مبعــارض الغــوص واألنشــطة
البحريــة الدوليــة بــدول إنجلــرا وأملانيــا وفرنســا وإيطاليــا وهولنــدا .هــذا باإلضافــة إىل حصــول الغُرفــة عــى موافقــة هيئــة تنشــيط الســياحة بحجــز مســاحة
تُقــدر ب 200م 2لتمثيــل مــر مبعــرض  BOOT- Düsseldorfبأملانيــا والــذى يُعــد مــن أكــر املعــارض للتســويق لنشــاط الغــوص واألنشــطة البحريــة ىف العــامل

 -لعــدد ُمشــركني يصــل إىل ُ 14مشــرك.

إسم المعرض

مكان اإلنعقاد

التاريخ

المساحة
المخصصة لمصر

أقصي عدد
المشتركين

قيمة اإلشتراك
باليورو

Go diving – Coventry

كوفنرتي -إنجلرتا

 23-21فرباير 2020

 50م

6

1600

Salon de la Plongeé – Paris

باريس -فرنسا

 13-10يناير 2020

 20م

4

2000

BOOT Dusseldorf

دوسلدورف -أملانيا

 26-18يناير2020

 200م2

16

2500

EUDI show -bologna

بولونيا -إيطاليا

 28فرباير حتى  1مارس 2020

 70م2

6

1500

Duikvaker -Utrecht

أوتريخت  -هولندا

 2-1فرباير 2020

 100م2

8

1800

٣٩

والجديــر بال ِذكــر أن الغُرفــة شــاركت يف الجنــاح املــري يف بورصــة لنــدن الدوليــة WTM 2019
والــذى أُقيــم تحــت رعايــة وزارة الســياحة .املعــرض مينــح الفرصــة للمهنيــن مــن كافــة أرجــاء
العــامل يف مجــال الســفر للتواصــل والرتويــج ألعاملهــم والتســويق للمقاصــد الســياحية وكذلــك
يتيــح املعــرض الفــرص للتطويــر مــن خــال جلــب تجــارب عامليــة لألســواق املحليــة.

تتبنــى وزارة الســياحة أهــداف التنميــة املســتدامة الـــ  17لألمــم املتحــدة ( )SDGوحرصــت عــي
عــرض اإلنجــازات التــي حققتهــا مــر يف الفــرة األخــرة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة

ومنهــا الحفــاظ عــى الحيــاة البحريــة والتنــوع البيولوجــي مــن خــال تبنــي مبــادرGreen Fins

التــى تُعــد األوىل والوحيــدة املعــرف بهــا دولي ـاً إلدارة الغــوص والســنوركل بطريقــة صديقــة

للبيئــة وتقــدم حلــوالً عمليــة للحــد مــن التهديــدات واآلثــار الســلبية الناتجــة مــن مجــال الغــوص
وباألخــص للحفــاظ عــي الشــعاب املرجانيــة .تعــد مشــاركتنا هــذا العــام خطــوة هامــة بعــد أن

رفعــت اململكــة املتحــدة القيــود املفروضــة عــى الســفر إىل رشم الشــيخ.

وقــد لوحــظ خــال املعــرض إهتــام شــديد مــن الزائريــن املهتمــن بالســياحة الشــاطئية ملعرفــة
املزيــد عــن مراكــز الغــوص املعتمــدة مــن  Green Finsىف مــر وقامــت وزارة الســياحة بإتاحــة

فرصــة للتعــرف عــي الحيــاة البحريــة الخالبــة التــي ميكنهــم رؤيتهــا عنــد زيــارة البحــر األحمــر وذلــك
بإســتخدام أحــدث الوســائل التكنولوجيــة الرقميــة والواقــع اإلفــرايض.

٤٠

 -4التغطية اإلعالمية لنشاطات الغرفة يف مختلف الصحف العاملية الورقية واإللكرتونية:

٤١

)Dive Travel Awards( حصول مرص عيل جائزة

مبادرة جرين فينز

2019 ثاين أفضل وجهة الغوص حول العامل لسنة

)Green Fins(

Green Fins Egypt International Exposure
Scuba Travel
Green Fins
mk.ru

Atorus.ru

Scuba Verse

Oceanographic Magazine
Gulf365

Araby.org
Ria.ru

Sport Diver
The Cairo scene
Regnum.ru

٤٢

Abudhabi News

Svpressa.ru
Dive Magazine

تقرير إدارة شئون العضوية
عن عام 2019

٤٣

• ومـن منطلـق حـرص الغرفـة على
تسـهيل اإلجـراءات على جميـع
العاملين يف قطـاع سـياحة
الغـوص واألنشـطة البحريـة فقـد
قـررت الغرفـة البـدء يف التعامـل
اإللكتروين لتقديـم خدماتهـا
توفيرا ً للوقـت والجهـد حتـى ال
يضطـر السـادة املتعاملين مـع
الغرفـة مـن أعضـاء ومحرتفين
وغريهـم إىل اإلنتقـال والتواجـد
شـخصياً يف أفـرع الغرفـة لطلـب
الخدمـة .علما بانـه سـوف يتـم
إطلاق املرحلـة األوىل خالل شـهر
ينايـر .2020

٤٠٢٨
اختبار

٢٩٣٥
محرتف

نسب النجاح يف االختبارات

876

782
554

9

18
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• وبالفعـل بـدأت الغرفـة يف
تفعيـل نظـام االختبـارات إلكرتونيـاً
للمديريـن الفنيين واملحرتفين
والعاملين مما يسـمح بتغيير
األسـئلة واإلجابـات بشـكل دوري
للحـد مـن حـاالت الغـش أو ترسيـب
األسـئلة.
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Guide
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Guide

Dive
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Guide

Diving Assistant
Instructor

Diving Assistant
Instructor

Snorkel
Instructor

Snorkel
Instructor

Course
Director

South Sinai

Success

13 15

549

476 481

Course
Director

Red Sea

Success

Fail

٤٤

أوال :تسجيل دخول اإلختبار

ثالثا :األسئلة

٤٥

ثانيا :التعليامت العامة

رابعا :النتيجة

نظام إدارة شئون العضوية

٤٦

• وقد قامت إدارة شئون العضوية بتقديم الخدمات التالية لألعضاء خالل العام الحايل:

٤٧

البيان

البحر االحمر

جنوب سيناء

اإلجمالي

قبول عضويات جديدة

22

7

29

خطابات العضوية

384

148

532

)خطابات العضوية (تغيري بيانات

132

82

214

خطابات اإلستثناءإلستخراج تصاريح عمل للعاملة األجنبية

36

64

100

شهادات الخربة لتقييم الشهادة األجنبية والخربة الحاصل عليها
املحرتف لتقدميها ضمن امل ُستندات الالزمة إلستخراج ترصيح العمل

69

53

122

شهادات حسن سري وسلوك

13

6

19

شهادة معادلة لتقييم الشهادة األجنبية والخربة الحاصل عليها
املحرتف لتقدميها ضمن امل ُستندات الالزمة إلستخراج ترصيح العمل

278

170

448

شهادات مطابقة املعايري الدولية األيزو

283

109

392

إجاميل الشهادات

٦٤٣

338

1581

إجاميل الشهادات والخطابات

١١٩٥

632

١٨٢٧

29

عضويات جديدة

1827

إجاميل الخطابات
والشهادات

5381

البطاقات

البيان

البحر االحمر

جنوب سيناء

اإلجمالي

بطاقة مدرب غوص

1056

1254

2310

بطاقة مرشد غوص

520

426

946

بطاقة مرشد سنوركل

352

276

628

بطاقة مدرب كايت

62

6

68

بطاقة مدرب رشاع

20

6

26

بطاقة مصور سطحي أو تحت املاء

38

232

270

بطاقات املوظفني والعاملني مبراكز الغوص ومراكز األنشطة البحرية

186

358

544

بطاقات أطقم يخوت السفارى

364

225

589

إجاميل البطاقات

2598

2783

5381

٤٨

القسم الثالث
الموازنات

٤٩

 -املوازنة التقديرية

 -اضغط هنا

-امليزانية والحساب الختامي

 -اضغط هنا

٥٠

