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اولا :سياسة إدارة الغُرفة
تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة
في فبراير 2015
لألربع سنوات القادمة

طارق وهبه
رئيس مجلس اإلدارة

هانز هاينز ديلتاى
نائب رئيس مجلس اإلدارة

فولكر كلوسن نائب رئيس
مجلس اإلدارة

نادر رضوان
امين الصندوق

طارق حلمي
رئيس مجلس إدارة فرع
البحر األحمر

طارق البدري
رئيس مجلس إدارة فرع
جنوب سيناء

محمد علي
عضو مجلس إدارة

صاموئيل سمير
عضو مجلس إدارة

مجدي صبري
عضو مجلس إدارة

أحمد حسين
عضو مجلس إدارة

ريهام صفاء الدين
عضو مجلس إدارة

إبراهيم شومان
عضو مجلس إدارة

جميع أعضاء مجلس اإلدارة أشخاص بارزين في صناعة الغوص واألنشطة البحرية

 . . . . .سياسة إدارة الغُرفة
تعيين أعضاء لمجالس إدارات األفرع
فرع جنوب سيناء
محمود على السيد فياض

يحيى محمد خيرى

ريناتا ماريا إميلر

كريم عبد المنعم سالم

محمد محمود السخاوي

خالد إبراهيم

فرع البحر األحمر
عالء على حسن

محمد أبو ستيت

 . . . . .سياسة إدارة الغُرفة
قرر مجلس اإلدارة في  22مارس  2015تكوين ِلجان ُمتخصصة بالغرفة وتعيين
رؤساء لها وتحديد مجاالت عملها  ،كاالتي :
لجنة شئون
العضوية

األستاذ /طارق البدرى

لجنة البيئة

األستاذة /ريهام صفاء الدين

لجنة الترويج

والتسويق للمعارض األستاذ /هانز هاينز ديلتاى

لجنة التدريب

األستاذ /هانز هاينز ديلتاى

اللجنة الفنية

األستاذ /ابراهيم شومان

لجنة تنمية الموارد
البشرية

األستاذ /طارق البدرى

لجنة العالقات العامة
والشئون الحكومية

األستاذ /أحمد حسين

لجنة اإلعالم

األستاذ /طارق وهبه
ال ُمتحدث الرسمى للغرفة
أو من يفوضه

ولرؤساء اللجان إضافة من يرو ُهم من الخبراء وال ُمتخصصين كأعضاء فى اللجنة
كما يجوز العضوية من أعضاء مجالس إدارة الفروع

ثانيا ا  :تنظيم القطاع حسب المعايير المهنية والمواصفات الفنية
والقواعد الدولية
نجحت الغرفة في إعادة تطبيق المعايير الدولية المسجلة تحت
رقم أيزو  24803لسنة  2007على ُمقدمى خدمات الغوص
الترفيهى
ووجوب توافق وحصول جميع ال ُمنشأت السياحية من مراكز
الغوص ويخوت السفارى عند تجديد العضوية أو التقدم للقيد
بالغرفة ألول مرة – كشرط للقيد أو تجديد عضوية ال ٌمنشأة بالغرفة
 على شهادات دولية معتمدة ب ُمطابقة المواصفات والجودة منالهيئة النمساوية للمواصفات والجودة ) ، )ONطبقا للمعايير
واألوروبية EN
24803:2007
ISO
الدولية
14467:2004/ISOلمقدمي خدمات الغوص الترفيهى.
تقوم الغرفة بسداد مصروفات إصدار شهادة ُمطابقة المواصفات والجودة من الهيئة النمساوية للمواصفات
والجودة ) ،)ONطبقا للمعايير الدولية  24803:2007 ISOواألوروبية EN 14467:2004/ISO
لمقدمي خدمات الغوص الترفيهى وذلك لجميع ال ُمنشآت من مراكز الغوص ويخوت السفارى أثناء تجديد
العضوية ألعضاء الغرفة على أن تقوم ال ُمنشآت بسداد مصروفات ال ُمعاينة ال ُمقررة وال ُمقدرة بمبلغ 950
جنيه مصرى ( فقط تسعمائة وخمسون جنيها مصريا ال غير ) لُمدققى الجودة ال ُمعتمدين من الهيئة
النمساوية للمواصفات والجودة وغرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية طبقا لآلتى :
مراكز الغوص بالبحر األحمر المتقدمة لتجديد العضوية للعام من  1/4/2015إلى .31/3/2016
يخوت السفارى المتقدمة لتجديد العضوية للعام من  1/7/2015إلى .30/6/2016
مراكز الغوص بجنوب سيناء المتقدمة لتجديد العضوية للعام من  1/1/2016إلى .31/12/2016
قرر مجلس اإلدراة باإلجماع عدم قبول قيد أى من ال ٌمنشآت الجديدة من مراكز الغوص ويخوت السفارى ،
وعدم تجديد العضوية ألى من ال ٌمنشآت ال ُمقيدة بالغرفة من مراكز الغوص ويخوت السفارى فى حالة عدم
اإللتزام و ُمخالفة البند ال ُمشار إليه بعاليه .
قرر مجلس اإلدراة باإلجماع طبقا لمادة  9مكرر من القانون رقم  85لسنة  1968والمعدل بالقانون رقم
 124لسنة  ، 1981توقيع عقوبة اإلنذار على ال ُمنشآت من مراكز الغوص ويخوت السفارى فى حالة عدم
اإللتزام و ُمخالفة البند ال ُمشار إليه بعاليه  ،على أن يتم ُمخاطبة معالى وزير السياحة لتوقيع أحد الجزاءات
التالية:
 - 1إيقاف نشاط ال ُمنشأة لمدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ثالثة أشهر.
 -2سحب الترخيص لمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن إثنى عشر شهرا.
 -3شطب ال ٌمنشأة من عضوية الغرفة واإلتحاد المصرى للغرف السياحية.

مشروع وحدة ضمان الجودة لل ُمنشآت السياحية العاملة فى الغوص
واألنشطة البحرية
نجحت الغرفة بإعادة تفعيل وحدة ضمان الجودة لل ُمنشآت السياحية العاملة فى الغوص واألنشطة
البحرية ِ ،حفاظا علي ماتحقق من ُمكتسبات  ،حيث أن عدم تفعيل الوحدة وعدم تطبيق وإتباع
المعايير واإلشتراطات الفنية بال ُمخالفة للقرارات الوزارية ذات الصلة وإشتراطات ترخيص
وزارة السياحة أدت إلى السلبيات التالية :
•اإلرتفاع الغير مسبوق فى حاالت الحوادث بسبب عدم وجود رقابة.
•إنتشار للكيانات الغير قانونية وتجار الشوارع .
• إهدار جهود الترويج والتسويق للمنتج السياحى المصرى برفع مستوى الخدمات المقدمة
لتتطابق مع معايير ومواصفات الجودة العالمية.

ضرورة تفعيل إنشاء الوحدة البحرية ال ُمجهزة باللنشات لنقل ُمدققى الجودة أينما كانت بالبحر
لضمان تطبيق الجودة.
إعتمدت الغرفة تعيين عدد (ُ )2مدقق جودة
( د .نبيل فضل هللا) ب ُمحافظة جنوب سيناء
(ال ُحسين فرج) ب ُمحافظة البحر األحمر
ل ُمدة عام بدءا من  1إبريل  2015بإدارة ضمان الجودة
مع التعاقُد ل ُمدة شهرين مع أ/عمرو البندارى ُمدقق الجودة بدءا من  7إبريل  2015تنفيذا لقرار
مجلس اإلدارة بتاريخ  22/3/2015فى إعتماد الموازنة التقديرية لتطبيق المعايير الدولية أيزو
.24803

ثالثا ا  :الحفاظ على البيئة البحرية
حيث أن المنتج السياحى يقوم بالدرجة األولى على الموارد الطبيعية
نجحت الغرفة بعد عدة إجتماعات مع محافظ جنوب سيناء ووزير
الدولة لشئون البيئة في إستصدار بروتوكول لتجريم الصيد في
جنوب سيناء

 . . . . .الحفاظ على البيئة البحرية
نجحت الغرفة من خالل عدة إجتماعات تنسيقية وتحضيرية مع بعض ال ُخبراء والجهات المعنية
غارقة
لوضع حلول جذرية للسلبيات وال ُممارسات الخاطئة التى تتعرض لها السفينة ال ِ
السيسيلجورم.
وتقوم الغُرفة بدراسة ُمقترحات للحفاظ على وحماية السفينة الغارقة السيسيلجورم والبحث عن
مصادر للتمويل لتفعيل تلك ال ُمقترحات  ،كما يتم ال ُمناقشة باللجنة ال ُمشكلة بقرار ُمحافظ جنوب
سيناء رقم  128لسنة  2015عمل شمندورات رباط لها

نجحت الغرفة بالتعاون مع إدارة محميات جنوب
سيناء فى الفترة من  11يناير وحتى  9سبتمبر
 2015بتمويل تركيب وصيانة عدد  124شمندورة
بمواقع الغوص بمحمية رأس محمد وجزيرة تيران
وشرم الشيخ.

 . . . . .الحفاظ على البيئة البحرية
حمالت نظافة أسبوعيه بدهب
بمشاركة طلبة المدارس

تقديم الدعم لـ Sea Shepherd
في حمالت النظافة الدورية في
جنوب سيناء

رابعا ا :خدمات األعضاء
إجتماعات الغرفه المفتوحه
دهب  30يوليو 2015

الغردقة  29سبتمبر 2015
شرم الشيخ  23نوفمبر 2015

 . . . . .خدمات األعضاء
نجحت الغُرفة في التواصل مع أعضائها بشكل يومى من خالل حسابات الغُرفة
على مواقع التواصل اإلجتماعى ( فيس بوك  ،تويتر  ،يوتيوب ) وذلك
إلطالع ُهم على أى ُمستجدات قد توثر على برامجهم السياحية اليومية  ،هذا
باإلضافة إلى تبادُل المعلومات فيما بين الغُرفة وأعضائها من خالل بث ما
يُرسله أعضاء الغُرفة من تقارير أو أفالم مصورة تحت الماء أو ما غير ذلك .

خدمة التقسيط
نجحت الغرفة تيسيرا على أعضائها فى ظل الظروف اإلقتصادية السيئة التى ي ُمر بها قطاع
السياحة بشكل عام  ،عدة ُ
طرق لتقسيط اإلشتراكات ورسوم قيد العضوية وذلك على النحو
التالى :
نظام تقسيط لعضو واحد :
•اإلشتراك السنوي  :يتم سداد بالكامل نقدا.
•رسم القيد  :يسدد مبلغ  2000جنيه مصرى نقدا من قيمة رسم القيد ،على أن يسدد الباقى
بواقع 2000 .جنيه شهريا  ،بشيكات مرفقة بخطاب صحة التوقيع على الشيكات من البنك.

نظام تقسيط لشركة تمتلك أكثر من مركز :
•اإلشتراك السنوي  :يتم سداد بالكامل نقدا.
•رسم القيد  :يسدد مبلغ  1000جنيه مصرى نقدا  ،على أن يسدد الباقى بواقع  1500جنيه
مصرى .شهريا مرفقة بخطاب صحة التوقيع على الشيكات من البنك.
نظام التقسيط للمراكز المتخلفة عن سداد اإلشتراكات السابقة :
•يتم سداد إشتراك السنة الحالية بالكامل نقدا .
•يتم سداد اإلشتراكات السابقة بشيكات بواقع 1500جنيه شهريا مرفقة بخطاب صحة التوقيع
على الشيكات من البنك.

 . . . . .خدمات األعضاء
التكرم بتخصيص قطعة أرض
خاطبت الغرفة ُمحافظى جنوب سيناء والبحر األحمر بشأن
ُ
إلنشاء مقر للغُرفة ونادى إجتماعى لخدمة األعضاء وال ُمجتمع والبيئة طبقا ل ُمقترح أرفقته
الغُرفة بطلبها .هذا باإلضافة إلى قطعة أرض تُخصص لسكن العاملين بالغرفة .كما تقدمت
الغُرفة بطلب تخصيص قطعة أرض مساحة  300متر مربع ألعضاء الغرفة الراغبين فى
بناء سكن للعاملين بالمراكز – تحت الدراسه من محافظتي جنوب سيناء والبحر األحمر.

نجحت الغرفة في حل مشاكل مراكز األنشطة البحريه في
منطقة الالجونا بمدينة دهب والسماح بتوا ُجد أكثر من
مركز أنشطة بحرية داخل كل فُندق  ،نظرا لخصوصية
المنطقة إلمتيازها كأفضل المناطق ل ُممارسة أنشطة الشراع
واألنشطة البحرية ولتنوع األسواق والجنسيات واللغات
الوافدة على المنطقة والطاقة اإلستيعابية بها.

تتواصل إدارة الغُرفة مع وزارة السياحة فى شأن فتح مراكز غوص خارج الفنادق
وليست بالضرورة داخل ُمنشأة فندقية مع اإللتزام بوضع مواصفات ُمحددة لتلك المراكز
العاملة خارج الفنادق مثال أن يكون:
• ال يُسمح بمراكز داخل األسواق أو المراكز أو المحالت التجارية.
• أن ال تقل مساحة األرض ال ُمقام عليه المركز عن  2000متر مربع.
• أن يكون المركز ُمطابِق للمواصفات الفنية ال ُمرفقة السابق إرسالها للوزارة ومازالت
محل بحث ودراسة.

 . . . . .خدمات األعضاء
نجحت الغرفة بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء الذي قام بتشكيل لجان من الجهات المعنية
للقضاء على ظاهرة إنتشار الكيانات الغير قانونية العاملة بنشاط الغوص واألنشطة البحرية
تضرر أعضاء الغرفة من إنتشارها وتؤثر سلبا بشكل ُمباشر
ب ُمحافظة جنوب سيناء  ،بسبب
ُ
على القطاع والعاملين به لألسباب التالى ذكرها :
•حرق األسعار وإنتشار ظاهرة بائعى الشوارع مما يؤثر سلبا على ال ُمنشأت ال ُمرخصة
وال ُملتزمة بالمعايير واإلشتراطات الفنية.
•إنتشار الحوادث بسبب عدم وجود رقابة ومكافحة للكيانات الغير قانونية.
•عدم إتباع المعايير واإلشتراطات الفنية بال ُمخالفة إلشتراطات ترخيص وزارة السياحة .
وبُناءا عليه  ،تقدم للغُرفة حتى تاريخهه عهدد ( ُ )72منشهةة جديهدة مهن مراكهز الغهوص
واألنشطه البحرية لتوفيق أوضاعها والسير فى إجرراءات الحصرول علرى تررخيص وزارة
السياحة .
كرم
خاطبت الغُرفة بتاريخ  17نوفمبر  2015السيد اللواء ُمحافظ جنوب سيناء بشأن الت ُ
بإصدار توجيهاته ألصحاب و ُمديرى الفنادِق بإعفاء مراكز الغوص ومراكز األنشطة
البحرية نهائيا من سداد اإليجارات ول ُمدة ثالثة أش ُهر على األقل  ،إلى أن يتضح مصير
السياحة بجنوب سيناء فى خالل األشهر القادمة  ،وحتى يُم ِكن الحفاظ على ال ِعمالة فى
هذه الظروف الحرجة وللصا ِلح العام.
وبناءا عليه أصدر السيد اللواء محافظ جنوب سيناء قرار بتخفيض  %75من اإليجارات
لمدة ثالثة أشهر
نجحت الغرفة في الحصول على موافقة السيد األُستاذ  /هشام زعزوع وزير السياحة على
تنفيذ برامج التوعية للعاملين بقطاع الغوص واألنشطة البحرية بتكلفة تقديرية

 5مليون جنيه
ٌمقسمة على  4سنوات  ،ومن خالل وحدة التدريب باإلتحاد المصرى للغُرف السياحية
وبالتعاون مع الغُرفة وهيئة تنشيط السياحة وجمعية هيبكا  ،على أن يتم التقييم بصورة
سنوية لتحديد مدى نجاح البرنامج.

خامسا ا  :الترويج والتسويق للمقصد السياحي المصري
ولخدمات الغوص واألنشطة البحرية
فازت مصر خالل معرض برمنجهام  25 - 24أكتوبر  2015بعدة
جوائز وهي:
• أفضل مقصد سياحي للغواصين البريطانيين.
• أفضل مركز غوص وهو مركز دايفرز يونايتد
(إليت دايفرز) بشرم الشيخ.
•أفضل مدرب غوص وهو فيليب آلون ويعمل بمركز دايفرز يونايتد
(إليت دايفرز) بشرم الشيخ.
و الجدير بالذكر أن هناك زيادة بنحو  % 14,6من عدد الغواصين
البريطانيين الذين يزورون مصر مع العلم أن  %45منهم يزورون مصر
بشكل متكرر.

معرض باريس
11-8يناير 2016

المعارض القادمة

معرض دوسلدورف
 31-24يناير 2016
معرض بولونيا
 6-4مارس 2016

سادسا ا :إستجابات الجهات الحكومية لمراسالت وتوصيات
الغرفة
مراسالت صادرة

مراسالت واردة

389

نجحت الغرفة في الحصول على موافقة معالي الدكتورة
وزيرة القوى العاملة والهجرة على مد فترة اإلستثناء من
شرط اإلستقدام للعاملين األجانب بقطاع سياحة الغوص
واألنشطة البحرية لمدة عام ينتهى فى  6يونيو .2016

385

خاطبت الغرفة وزير السياحة ل ُمخاطبة وزير الخارجية المصرية بشأن القرار التى
أصدرته وزارة الخارجية المصرية بوقف منح السائحين الوافدين إلى مصر تأشيرات
بالمطار بدءا من  15مايو  .2015حيث أن هذا القرار سيكون له بالغ اآلثر السلبى على
السياحة المصرية بوجه عام وعلى صناعة سياحة الغوص واألنشطة البحرية بوجه
خاص ونجحت الغرفة في الوصول الى إستجابة الجهات المعنية للطلبات ال ُمقدمة من
القطاع السياحى وأرجئت تنفيذ القرار السابق اإلشارة إليه.
نجحت الغرفة في الحصول على موافقة وزارة السياحة على إنتداب موظفين من الوزارة
للقيام بتجديد التراخيص ألعضاء الغرفة فى ُمحافظتى جنوب سيناء والبحر األحمر أثناء
فترات تجديد التراخيص لألنشطة ال ُمختلفة.

 . . .إستجابات الجهات الحكومية لمراسالت وتوصيات الغرفة
نجحت الغرفة في حل مشكلة عدد  20مركز غوص و 14مركز أنشطة بحرية تقوم ب ُمزاولة
النشاط بالفعل ولم يتم إصدار ترخيص نهائى لها من وزارة السياحة رغم إستيفائِها لجميع
ال ُمستندات وإستثناء التسجيل فى السجل التُجارى  ،حتى يتمكنوا من الحصول على ترخيص
وزارة السياحة ل ُمزاولة النشاط بدال من التصريح المؤقت.

نجح مجلس إدارة فرع الغُرفة بجنوب سيناء بحرل ُمشركلة الغروص الليلرى والترى سرببت مشراكل
للعديد من أعضاء الغُرفة ب ُمحافظة جنوب سريناء  ،وتواصرلت الغُرفرة مرع مكترب حمايرة السراحل
بمدينررة شرررم الشرريخ ومررع األمانررة العامررة لرروزارة الرردفاع  ،وإسررتطاعت أعضرراء الغُرفررة ُممارسررة
أنشطة الغوص الليلى مع إتباع التعليمات فيما ي ُخص ذلك.

خاطبت الغُرفة ُمحافظة جنوب سيناء فى شأن رأى الغُرفة بقرار ُمحافظ جنوب سيناء رقم 147
لسنة  2015بشأن اليخوت اليومية  ،وأوصت الغُرفة بما يلى :
•إطالق حرية اإلستبدال بحد أقصى  10أمتار.
•إقتراح إنشاء صندوق لليخوت يُخصص للسقاالت وما شابه الشمندورات.
•إطالق حرية اإلستبدال لخامات آخرى وعدم اإللتزام باإلستبدال بنفس الخامة .

اإلجتماعات الحكومية
إجمالي عدد اإلجتماعات مع الهيئات
والوزارات الحكومية
 51إجتماع
مع
وزارة الشباب
والرياضة

اإلتحاد المصري
للغرف السياحية

هيئة تنشيط السياحة

وزاره السياحة

مجلس مدينة شرم
الشيخ

إدارة محميات جنوب
سيناء

وزارة البيئة

محافظة جنوب سيناء

محافظة البحر األحمر

سابعا ا :العالقات العامة
تواصلت غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية مع

حامل الرقم القياسى العالمى ألعمق غطسة
أحمد جبر – ِ
–بشأن "أكبر فاعليات تنظيف قاع البحر" والتى شارك
فيها  614غواص فى تنظيف قاع البحر ب ُمحافظة
الغردقة وتحطيم الرقم القياسى ال ُمسجل بإسم حكومة أبو
ظبى ب ُمشاركة  300غواص  ،فى الفترة من  6-4يونيو
 . 2015قام رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص
واألنشطة البحرية – ال ُمهندس طارق وهبه – بتكريم بطل
مصر والعالم أحمد جبر ومنحه درع التقدير واإلمتنان ،
تقديرا للمجهودات المبذولة من جانبه وإنجازاته التى ت ُعد
آداه من أدوات التسويق للمقصد السياحى المصرى

الكابتن والء وائل عباس حقق الرقم القياسي العالمي في
البقاء تحت الماء لمدة  51ساعة و  24دقيقة
قام رئيس مجلس إدارة الغرفة لفرع البحر األحمر
األستاذ طارق حلمي بتكريم الكابتن والء عباس

 . . . . .العالقات العامة
اإلحتفاالت بقناة لسويس
اإلحتفال ب ُمشاركة يخوت ُمزينة بأعالم ِمصر وتسير بمياه البحر األحمر
بتشكيالت بحرية بنطاق مدينتي شرم الشيخ والغردقة

رشحت الغُرفة – بالتعاون مع وزارة السياحة الموقرة – بعض من أعضاء الغُرفة من مراكز
الغوص ويخوت السفارى ومراكز األنشطة البحرية للتكريم خالل فاعليات يوم السياحة العالمى
والذى إنعقد يوم األحد الموافق  4أكتوبر  2015بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة ،وذلك
لما حققوه من إسهامات وإنجازات لصناعة سياحة الغوص واألنشطة البحرية فى الفترات
السابقة.

ثامنا ا :اإلعالم والتسويق
موقع إلكتروني جديد للغرفة

 . . . . .اإلعالم والتسويق
موقع إلكتروني جديد للغرفة

إختبار محترفي الغوص
والسنوركل أون الين

