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احملتويـات
رئيس جملس إدارة الغرفة

 .1كلمة السيد
القسم األول:

غرفة سياحة الغوص ودورها ىف صناعة السياحة:
أوالً :التعريف ابلغرفة:
• إنشاؤها.

• السياسات.
• األهداف.
اثنياً  :إدارة الغرفة:

• اجلمعية العمومية للغرفة.
• جملس إدارة الغرفة.
• جمالس إدارات فروع الغرفة.
 فرع جنوب سيناء. -فرع البحر األمحر.

اثلثاً  :اهليكل اإلدارى للغرفة:
القسم الثاىن:

• أعمال وإجنازات جملس اإلدارة عن السنة الثانية من الدورة األوىل.
القسم الثالث:
• املوزانة التقديرية عن العام املاىل 2011/2010
• ميزانية الغرفة عن العام املاىل 2010/2009م
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الزمالء األفاضل

أعضاء اجلمعية العمومية
لغرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية

أن ـ ـ ملـ ــن دواعـ ــن سـ ــرورى أمي أنتيـ ــز فرصـ ــة تقـ ــدا تقريـ ــر جملـ ــس إدارة غـ ــرفتكم عـ ــن السـ ــنة الثانيـ ــة
 2010/2009مــن الــدورة األوىل  2011/2008ألتقــدم رض ـراتكم ًيع ـاً ارــن عبــارات ار ـ

والتقدير ومتمنياً لنا ًيعاً التوفيق والسداد ىف عملنا املشـك فيمـا ققـق صـاا نشـاينا ويعـود ابلن ـ
علن إقتصاد بلدان العزيز.

لقد حرصنا ىف التقريـر الـ ى بـي أيـدى حضـراتكم أمي نعـرا للسياسـة العامـة رلـس اإلدارة ىف إدارة
الغرفة والىت أنمل أمي تكومي قد جنحت ب اعلية ىف حتقيق األهداف من خالل اإلجنازات الىت متت.
الزمالء األعزاء:
أمي إجنــازان الـ ى يــازا هـ ا التقريــر يــدور حــول عــدة ســاور رئيســية مت حتديــدها بدقــة ىف بدايــة الــدورة
األوىل بل وم بدء نشاط الغرفة.
أوالً :تنميــة وتطــوير منتجنــا الســياحن ىف جمــال نشــاينا وهــو الغــوص واألنشــطة البحريــة مــن خــالل
العمل علن أصعدة خمتل ة مبا يعزز قدرت التنافسية وال ى يتميز بطبيعت مبزااي نسبية أمام العامل.

اثنياً :توجي إهتمام رئيسـن إىل جيـود الـكويا والتسـويق هلـ ا املنـتا كتبـاع كافـة الوسـائل واألسـالي
العلمية والعملية للحصول علن أعلن شرقة سوقية تتناس وقيمة منتجنا.

اثلثاً :تعزيز مكانة غرفتنـا علـن املسـتوى احمللـن والـدوىل .لتقـدم أعلـن مسـتوى مـن اادمـة ألعضـائيا
ولتمثــيليم ومتثيــل نشــاينا الســياحن املتخصـ أمــام كافــة اهليوــات واملنامــات قات العالقــة اهــدافنا
سلياً ودولياً.
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رابعاً :إستكمال كافة األأير التشريعية والتنايمة واإلدارية لنشاط الغوص واألنشطة البحرية ىف مصـر

مـ تــوفع أعلــن مســتوى مـن الك ــاءة اإلداريــة ألعضــاء اجليـاز اإلدارى ابلغرفــة الالزمــة للقيــام ابمليــام
واملسووليات املنوية ابلغرفة.
الزمالء األعزاء:
أمي الواجـ واألمانــة املينيـة يوجبــامي أمي نقـر أمــام حضـراتكم أمي اإلجنـازات الــىت حتققـت والــىت ييــدف
ه ا التقرير إىل إبرازها مل تكن لتتحقق بل ومل يكن للكثع منيا وجـود لـوال هـ ا الـدعم الـواعن والغـع
سدود من معـاىل وزيـر السـياحة السـيد األسـتاق /زهـع جرانـ وفريـق العمـل املعـاومي لـ وأجيـزة الـوزارة
املوقرة وال يسعنا إال أمي نقدم لسيادتة خال

الشكر والتقدير ونتمين ل التوفيق والسداد.

كمـا البـد أمي ندكـد علـ إمتنــاان للتعـاومي الوييـق الـ ى نلقـاا مــن السـيد اللـواء /جمـدى قبيصـن ســاف
البحر األمحر والسيد اللواء /سمد عبد ال ضـيل شوشـة سـاف جنـوب سـيناء والسـيد اللـواء  /عـادل
لبي سالم ساف اإلسكندرية واألجيزة احمللية.
والشكر والتقدير للسادة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وأجيزهتم.
ومعايل السيدة الوزيرة /عائشة عبد اهلادي وزير القوي العاملة وإدارات الوزارة املوقرة.
كمــا نتوجـ ـ ابلش ــكر والتق ــدير واإلحـ ـكام إىل الس ــيد األس ــتاق /أمح ــد النح ــا

رئ ــيس جمل ــس إدارة

اإلحتــاد املصــرى للغــرف الســياحية والســيد األســتاق /أ ــن الطرانيســن مــدير اإلحتــاد املصــرى للغــرف
السياحية علن الدعم ال ى تلقاا الغرفة من جان اإلحتاد.
رئيس جملس اإلدارة
هشـام جـا
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القسم األول

غرفة سياحة الغوص ودورها ىف صناعة السياحة

5

أوالً :التعريف بغرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية
 .1إنشاء الغرفة:
تن رد غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية امهية خاصة بي الغرف السياحية الشقيقة .لـيس فقـ
لكومي الغرفة تعتا غرفة حديثة ىف عمر إنشائيا من عام  2007ولكن لكومي نشـاط سـياحة الغـوص
واألنشطة البحرية كامي قائماً بكافة صورا قبل إنشاء الغرفة بوقت يويـل كمـا تتمتـ مصـر فيـ مبـوارد
حبريـة يبيعيـة هائلـة منـ أمي خلـق

هـ ا الطبيعــة الرائعـة ...إال أمي هـ ا النشـاط وحـىت إنشـاء الغرفــة

كــامي ي تقــد ارمايــة القانونيــة والشــكل التنايمــن لدرجــة أمي هـ ا النشــاط كــامي فرعـاً مــن فــروع نشــاط
أحد الغرف السياحية الشقيقة حيـث مل يكـن لـ عالقـة ـا  ...وهـ ا الـنق

القـانوىن والتنايمـن أداي

إىل عــدم وجــود معــايع فنيــة دقيقــة وعــدم وجــود إش ـراف فــىب ورقــا ســدد إنعكــس رييــعا علــن رعــة
مصر السياحية ىف ه ا ارال  ...إىل جان عـدم وجـود سياسـة ترو يـة وتسـويقية قات أصـول فنيـة
تددى إىل حصول مصر علن حقيا العادل من حركة سياحة الغوص الدولية.
ول لك فإمي إنشاء غرفة الغوص واألنشطة البحريـة كـامي عالمـة ابرزة ىف خريـخ هـ ا الصـناعة ىف بلـدان
العزيز  ...ويتضح لنا هـ ا األمـر جليـاً إقا راجعنـا حجـم إجنـازات الغرفـة منـ إنشـائيا وحجـم إجنازاهتـا
خالل السنة املاضية  2010موضوع ه ا التقرير.

ول لك صدر قرار السيد وزير السياحة رقم  266لسنة  2007ىف  2007/4/17واملعدل كنشـاء
غرفــة ســياحة الغــوص واألنشــطة البحري ـة تطبيقـ ـاً لقــانومي الغــرف الســياحية رقــم  85لس ــنة 1968
كنشاء الغرف السياحية املعدل ابلقانومي رقم  124لسـنة  . 1981كمـا أتبعـ سـيادت كصـدار قـرارا

كنشــاء فــرعي للغرفــة بكــل مــن مدينــة الغردقــة مبحافاــة البحــر األمحــر ومدينــة شــرم الشــيخ مبحافاــة
جنوب سيناء.
وبـ ـ لك أص ــبحت الغرف ــة كي ــاانً قانونيـ ـاً معكفـ ـاً بـ ـ ب ــي الغ ــرف الس ــياحية الش ــقيقة وأم ــام اهليو ــات

واملنامات احمللية والدولية.
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 .2السياسات العامة للغرفة:
ح ــدد ق ــانومي الغ ــرف الس ــياحية ىف مادتـ ـ الثالث ــة امليم ــة األساس ــية للغ ــرف الس ــياحية اهن ــا ل العناي ــة
ابملصــاا املشــككة ألعضــائيا ومتث ـيليم لــدى الســلطات العامــة ومســاعدة تلــك الســلطات ىف العمــل
علن تنمية وتنشي السياحة ىف مصر .ورف ك اءهتا ومستوى اآلداء فييا ل.
ولتحقيق ه ا اهلدف العام ولتحقيق أهداف الغرفة الىت حددها جملس إدارهتا والىت سعد قكرها فيمـا
بعد – فإمي الغرفة قد ررت لن سيا سياسات عامة واضحة وسددة تلتـزم ـا ىف رارسـة عمليـا سـواء
مــن جان ـ جملــس اإلدارة أو مــن جان ـ اجليــاز اإلدارى القــائم علــن تن ي ـ ق ـرارات ارلــس وق ـرارت
وتوصيات اجلمعية العمومية.
وتتحدد السياسات العامة للغرفة ىف اآلتن :
أوالً :التعاومي الوييق بي الغرفة ووزارة السياحة وكافة األجيزة األخرى:

حيث لقيت الغرفة دعماً كامالً ل كرة إنشائيا مـن السـيد وزيـر السـياحة السـيد األسـتاق /زهـع جرانـ

إسـتجابة ملطلـ ااــااء ورجـال األعمــال القــائمي علــن هـ ا الصــناعة  .وكعتبــار أمي وزارة الســياحة

هن جياز السياحة الررن املسوول سياسياً وقانونيـاً عـن تن يـ ااطـة السـياحية للـبالد .فقـد وضـعت
الغرفة ىف أولـوايت سياسـاهتا أمي ترسـن قواعـد عالقـة واعيـة مـ وزارة السـياحة وأجيزهتـا وعلـن رأسـيا
الســيد وزيــر الســياحة .حيــث أتــرت ه ـ السياســة ع ـن دعــم مــادى وفــىب مــن الــوزارة وأجيزهتــا كــامي
العامل األساسن ىف حتقيق الغرفة ألهدافيا وإنطالقيا ىف مياميا.
كما حرصت الغرفة ىف قات الوقت علن تنمية عالقـات تعـاومي متميـزة مـ األجيـزة احملليـة متمثلـة ىف
الســادة احملــافاي خاصــة ىف البحــر األمحــر وجنــوب ســيناء وأجيــزة وزارة الــدفاع وغعهــا ...وب ـ لك
أصبحت كل ه ا األجيزة داعمة للغرفة ىف عمليا.
اثنياً :تعزيز القدرة التنافسية للمنتا السياحن املصرى ىف جمال نشاط الغوص واألنشطة البحرية:

حــىت حتصــل مصــر علــن نصــيبيا العــادل مــن حركــة ســياحة الغــوص الدوليــة ابلناــر إىل حجــم ونوعيــة
مواردها الطبيعية كامي من الضرورى تطوير منتجيا السياحن ىف ه ا ارال.
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ول لك عملت الغرفة علن عدة أصعدة :
 .1وض وإقرار معايع فنية واضحة للنشاط تتوافق واملعايع الدولية.
 .2ار اظ علن البيوة البحرية والثروات الطبيعية.
 .3مكافحة الكياانت غع القانونية.
 .4اإلهتمام ابلتدري وتنمية املوارد البشرية ىف جمال نشاط الغوص واألنشطة البحرية.
اثلثاً :الكويا والتسويق ملنتا الغوص واألنشطة البحرية:

حيث تب ل الغرفة جيوداً كبعة ىف سـبيل تنميـة وتطـوير منـتا الغـوص حبيـث يوافـق املتطلبـات العامليـة
لدى مستيلكن ه ا املنتا سواء ىف قلك الشركات أو السائحيي .فقد وضعت الغرفة ىف سياستيا:
 .1توييق التعاومي م اهليوة املصرية العامة للتنشي السياحن.
 .2املشاركة ىف املعارا واألسواق الدولية املختصصة.
 .3تن يـ ـ خط ــة تس ــويقية دولي ــة م ــن خ ــالل اإلع ــالمي ك ار ــالت واملواقـ ـ اإللككوني ــة العاملي ــة
املتخصصة
 .4إص ــدار جمل ــة للغرف ــة لتب ــادل املعلوم ــات ع ــن س ــياحة الغ ــوص ىف مص ــر وإس ــتخداميا كـ ـ داة
للكويا السياحن ىف ااارج.
 .5إنشاء موق إلككوىن للغرفة لنشر املعلومات سلياً ودولياً.

رابعاً :التواصل م أعضاء الغرفة من منشآت الغوص واألنشطة البحرية:

يراع ــن جمل ــس اإلدارة مص ــلحة أعض ــاء الغرف ــة ىف كاف ــة قراراتـ ـ كعتب ــار الغرف ــة املع ــاة ع ــن مص ــاا
املنشــآت وهــن إمــا مصــاا قوميــة ــت

ابملنشــآت عموم ـاً .أو مــا يتعلــق ابلتعامــل اليــومن معيــم أو

ابملشــكالت الــىت تواج ـ أى منش ـ ة .وتناــر الغرفــة إىل أمي قوهتــا تنب ـ مــن قــدرهتا علــن حــل مشــاكل
أعضائيا ىف إيار القواعد ال نية والقواني والقرارت السارية.
ولـ لك تتجـ الغرفــة إىل عقــد إجتماعاهتـا بصـ ة دوريــة ىف املنــايق الســياحية املختل ــة كالغردقــة وشــرم
الشيخ ومرسن علم وده وعقد لقاءات دورية م أصحاب ومديرى املنشآت للتعرف علـن ررائيـم
ومقكحاهتم وإعالميم بسياسات وقرارات الغرفة.
خامساً :وجود جياز إدارى علن مستوى عال من الك اءة:
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لتحقيــق أهــداف الغرفــة وح ـىت يســتطي جملــس اإلدارة العمــل بك ــاءة وفعاليــة .كــامي البــد مــن وجــود
هيكــل إدارى جيــد ومتــوازمي ومعــا عــن إحتياجــات الغرفــة د تــوفع كــوادر قات خــاة وعلــن مســتوى
فــىب متخصـ

ومراعــاة أمي تكــومي هـ ا الكــوادر قات رــات تدهليــا للتعامــل مـ األعضــاء كعتبــارهم

أصحاب الغرفة املسدلي عنيا.
ويضم التنايم اإلدارى للغرفة اإلدارات اآلتية:
 -1إدارة شوومي العضوية
 -2إدارة ضمامي اجلودة
 -3إدارة الشوومي البيوية
 -4اإلدارة املالية
 -5إدارة املوارد البشرية والتدري
واجل ــدير ابلـ ـ كر أمي هـ ـ ا اإلدارات ضـ ـ كس ــتمرار لإلض ــافة والتط ــوير وفقـ ـاً إلحتياج ــات النش ــاط

ومتطلبات خدمة القطاع.
 .3األهداف :

 .1الوصــول مبســتوى جــودة املنــتا الســياحن للغ ــوص إىل املســتوى العــاملن مــن خــالل تنا ــيم
القطاع حس املعايع املينية واملواص ات ال نية والقواعد الدولية.
 .2حتقيق أعلن معدالت السالمة واألمامي.
 .3العمل علن ار اظ علن املوارد الطبيعية وار اظ علن الثروات البيوية.
 .4القضــاء علــن الكيــاانت غــع قانونيــة الــىت تعــرا ســالمة الســائحي للخطــر وتســي إىل رعــة
السياحة ىف مصر.
 .5تسويق املنتا السياحن املصرى كمقصد متميز ىف املعارا واألسواق املتخصصة.
 .6متثيل األعضاء أمام اجليات الررية احمللية والدولية متثيالً حقيقياً.
 .7تــدري العمالــة املص ـرية ىف جمــال الغــوص واألنشــطة البحريــة تمي ـ كواردهــا لتنميتيــا ورف ـ
مستوايهتا ال نية واملينية.

اثنياً  -إدارة الغرفة
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تدار الغرفة علن مستوايت يالث يبقاً للقانومي.

أوالً :اجلمعية العمومية:

وتضــم ًي ـ أعضــاء الغرفــة مــن الســادة أصــحاب منشــآت الغــوص واألنشــطة البحريــة املــرخ
قانوانً.
كما متثل اجلمعية العمومية للغرفة ىف اجلمعية العمومية لإلحتاد املصرى للغرف السياحية.
اثنياً :جملس إدارة الغرفة:

وهو جملس اإلدارة املنتخ وعددهم  8أعضاء إىل جان األعضاء املعينومي وعددهم  4أعضاء.
كما قضر إجتماع ارلس رثلوا وزارة السياحة ورثل اإلحتاد املصرى للغرف السياحية.

ويعقد ارلس إجتماعاً شيرايً.
ولكل فرع من فروع الغرفة جملس إدارة يقوم برف توصيات إىل جملس إدارة الغرفة األم.
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ــم

قائمة أعضاء جملس إدارة غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية:
رئيس جملس اإلدارة
انئِ رئيس جملس اإلدارة

 .1السيد األستاق /هشام جا علن
 .2السيد األستاق /سمد حسام حلمن
 .4السيد الدكتور /عمر عدىل عبد العزيز

عضو جملس اإلدارة املأنتدب
عضو جملس اإلدارة وأمي الصندوق

 .3السيد امليند  /زايد ردوح الباسل
 .5السيد األستاق /أ ن موس السيد موس

عضو جملس اإلدارة

 .6السيد األستاق /عمرو أسامة أبوالسعود

عضو جملس اإلدارة

 .7السيد األستاق /سمد هشام عبد العايم

عضو جملس اإلدارة

 .8السيد األستاق /عصام سمد حسن عيد

عضو جملس اإلدارة

 .9السيد األستاق /أشرف أمحد صاا

عضو جملس اإلدارة

 .10السيد األستاق /سمود عبد اهلادى حسن جاد

عضو جملس اإلدارة

 .11السيد األستاق /شريف بشرى عبيد

عضو جملس اإلدارة

 .12السيد األستاق /فولكر كالوزمي

عضو جملس اإلدارة

قائمة أعضاء جملس إدارة فرع غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية  -جنوب سيناء:
 .1السيد امليند  /زايد ردوح الباسل

رئيس جملس إدارة فرع جنوب سيناء

 .2السيد األستاق /هشام جا علن

عضو جملس إدارة فرع جنوب سيناء

 .3السيد الدكتور /عمر عدىل عبد العزيز عضو جملس إدارة فرع جنوب سيناء
عضو جملس إدارة فرع جنوب سيناء

 .4السيد األستاق /شريف بشرى عبيد

قائمة أعضاء جملس إدارة فرع غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية  -البحر األمحر:
.1السيد األستاق /أشرف أمحد صاا

رئيس جملس إدارة فرع البحر األمحر

.2السيد األستاق /وسام السباعن

انئ رئيس جملس إدارة فرع البحر األمحر

.3السيد األستاق /أزهع خع الدين

عضو جملس إدارة فرع البحر األمحر
عضو جملس إدارة فرع البحر األمحر

.4السيد األستاق /حسام حلمن

عضو جملس إدارة فرع البحر األمحر

.5السيد األستاق /هشام عبد العايم
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عضو جملس إدارة فرع البحر األمحر

.6السيد األستاق /عصام سمد حسن عيد

.7السيد األستاق /سمود عبد اهلادى حسن جاد عضو جملس إدارة فرع البحر األمحر
.8السيد األستاق /أمحد الباهن

عضو جملس إدارة فرع البحر األمحر

.9السيد األستاق /لورانس جيتسلع

عضو جملس إدارة فرع البحر األمحر

 .10السيد األستاق /مصط ن ح ىب

عضو جملس إدارة فرع البحر األمحر

 .11السيد األستاق /فولكر كالوزمي

عضو جملس إدارة فرع البحر األمحر
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اثلثاً :اجلياز اإلدارى للغرفة:

ويضم اجلياز اإلدارى السيد العضو املنتدب للغرفة واألمي العام والسادة مديرى اإلدارات وأعضاء اجلياز اإلدارى ىف املركز الرئيسن وال روع.
مجلس اإلدارة
المستشار
اإلعالمي

ال شئون
ال قانونية

مستشار شئون
حكومية

هيئة المكتب

مستشار
ال شئون ال بحرية

عضو مجلس اإلدارة المنتدب

أمين عام
الغرفة

مساعد العضو
المنتدب

سكرتارية

سكرتارية

مدير إدارة
ضمان ال جودة

مدير اإلدارة
المالية

مدير إدارة شئون
العضوية

مدير إدارة ال تسويق
و العالقات العامة

مدير إدارة الموارد ال بشرية

مدير إدارة
شئون ال بيئة

المراجع
الداخ لي
مدققي ضمان
ال جودة

رئيس ال حسابات

حسابات
حسابات ال فرع
فرع جنوب
الرئيسي
سيناء

مساعد المدير
لعالقات
األعضاء

حسابات
فرع ال بحر
األحمر

منسق ضمان
جودة فرع
جنوب سيناء

منسق ضمان
جودة فرع
ال بحر األحمر

منسقي
عالقات
األعضاء

مساعد المدير
للعضوية

شئون العاملين

منسق شئون
العضوية فرع
جنوب سيناء

منسق شئون
العضوية فرع
ال بحر األحمر

موظفي
العضوية فرع
جنوب سيناء

موظفي
العضوية فرع
ال بحر األحمر
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منسقي
ال تدريب

مساعد المدير
للمعارض و
المهرجانات

مدير مواقع
االنترنت

رئيس تحرير
المجلة

مندوب مبيعات
إعالنات

مساعد المدير

القسـم الثـاىن

أعمال وإجنازات جملس اإلدارة
عن السنة الثانية 2010
من الدورة األوىل للغرفة
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أوالً:ىف جمال تعزيز القدرة التنافسية ملنتا الغوص واألنشطة البحرية:

أ .تنايم القطاع حس املعايع املينية واملواص ات ال نية والقواعد الدولية:
أعمال اللجنة ال نية:
 .1ال ح

ال ين املبكر ودعوة األعضـاء مـن مراكـز الغـوص واـوت السـ ارى ومراكـز

األنش ــطة البحري ــة للتق ــدم بطلـ ـ لل حـ ـ

ال ــين ال ــالزم لتجدي ــد ت ــرخي

السياحة لعام  2011يبقاً للجدول الزمين التايل :

• مراكز الغوص مبحافاة جنوب سيناء

إعتباراً من

• مراكز الغوص مبحافاة البحر األمحر

إعتباراً من

• مراكز األنشطة البحرية

إعتباراً من

2010
2010
2011

وزارة

 15سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتما
 1ديس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما
 3أبري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

إعتباراً من

 2يناير 2011

• اوت الس اري
لي ِ
مكنيم من جتديد عضوية الغرفة وارصول علـ شـيادة الصـالحية ال نيـة والتقـدم
أ
للوزارة لتجديد ترخي وزارة السياحة قبل إنتياؤا.
 .2ناراً ألمهية سالمة ًي رارسن األنشطة البحريـة والغـوص قـام جملـس إدارة الغرفـة
مبخايبــة معــاىل وزيــر الســياحة والســيد رئــيس جملــس إدارة اهليوــة املص ـرية للســالمة
البحريــة بضــرورة إل ـزام القــوارب الس ـريعة الــىت تعمــل ىف املنــايق الســياحية تمي ـ
أنوعيا (لنشات سريعة – القوارب املطايية – لنشات القـاع الزجـاجن – ولنشـات
الزجــاج اجلــان  Semi Subبككي ـ حــامن للرفاصــات وقلــك محايــة لســالمة
السائحي املصريي واألجان وألهنا تستخدم ىف ًي أحناء العامل.
 .3إختبار أجيزة تتب الغواصي امل قودين حيث مت إختبار وإجازة أجيزة:
• سن مارشال – حاصل علن موافقة جياز تنايم اإلتصاالت.
• سن سيف ـ حاصل علن موافقة جياز تنايم اإلتصاالت.
• أبنو ـ جارى إستخراج موافقة جياز تنايم اإلتصاالت
• ومت رفض جياز رسكيو داي ر ل شل جتربت العملية.
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 .4التحقيــق ال ــين ورف ـ ال ـرأي ال ــين رلــس اإلدارة إل ــاق اإلج ـراءات الالزمــة حيــال
ارــوادث واألحــداث واملخال ــات والشــكاوي املختل ــة حيــث قامــت اإلدارة ال نيــة
ابلتحقي ــق ال ــين ورفـ ـ التق ــارير ك  334حالـ ـ خمتل ــة منـ ـ إنش ــائيا ابإلض ــافة إيل
حاالت فض املنازعات .
 .5إعـ ــداد اإلج ـ ـراءات والتعليمـ ــات اااصـ ــة ابألمـ ــور ال نيـ ــة ونشـ ــرها ابللغـ ــة العربيـ ــة
واإلجنليزية مبوق الغرفة ومنيا مايل :
• معايع ارصول عل شيادة صالحية فنية ملدة أكثر من سنة.
• وقواعد وتعليمات عمل املدربي الزائرين .
• قواعد وتعليمات الغوص الصولو .
• تعليمات نسبة أعداد الزابئن للمرشد (أو املدرب).
• تعليمات تشغيل وسروح اوت الس اري ورسوم احملميات.
• معايع الكشيح جلوائز وزارة السياحة ك يوم السياحة العامل .
• واثئق الت مي عل الغواصي ورارس األنشاة املختل ة.
 .6ىف إيار حرص الغرفة علن سالمة وأرواح رارسن األنشطة البحرية املختل ـة مبنطقـة
الالجومي مبدينة ده

وبناء علن ما أنتيـت إليـ أعمـال اللجنـة ال نيـة ابلغرفـة مـن

حتديــد للمنــايق اآلمنــة ابإلش ـكا م ـ الســادة األعضــاء  -مبنطقــة البي ـ الجــومي
مبدينــة ده ـ  -للســياحة والغــوص والســنوركل واأللــواح الش ـراعية بواســطة حبــال
وعوامــات متنـ تــداخل األنشــطة محايــة ألرواح وســالمة الســائحي  ...فقــد أسـ رت
جيود الغرفة عن إجتمـاع رثلـن الغرفـة ومراكـز الشـراع العاملـة مبنطقـة الالجـومي مـ
السيد رئيس مدينة ده يوم  13يوليو  2010حيث أستقر رأى اللجة علن:
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• تركي اربال والشمندورات مبحاقة منطقة الشعاب.
شع املرجانية.
• القيام بنشاط السنوركل خلف اجلبال وتان ال أ
• تــر املســاحة املتبقيــة لنشــاط الش ـراع ووض ـ حت ـ يراً امي ه ـ ا املنطقــة ملمارســة األلــواح
الشراعية ومن السياحة ىف املنطقة .

• حتديد منطقة داخل الالجومي لنشاط السـياحة ومـرخدى الشـاي حيـث التوجـد خطـورة
مــن الش ـراع والعمــق أقــل بكثــع مــن املنطقــة األخــرى كمــا الشــاي رملــن وال يوجــد ــا
صخور.
ووافق جملس اإلدارة عل إعتماد ميزانية للتن ي خالل الشير ارايل.
ب .ار اظ علن البيوة :
أمي املنتا السياحن يقوم ابلدرجة األوىل علن املـوارد الطبيعيـة ولـ ا قامـت الغرفـة تيـود
للح اظ علن البيوة البحرية والثروات الطبيعية ن كر صوراً منيا:

 .1إستمرار العمل م اجليات املعنية بش مي مكافحة الصيد اجلائر وت عيل توصيات
املدمتر الدي نامتة الغرفة لبحث املشاكل املتعلقة بتايعة عل املوارد الطبيعية.
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 .2العمـ ــل املشـ ــك م ـ ـ إدارة سميـ ــات الطبيعيـ ــة إلسـ ــتعادة ك ـ ــاءة وإحـ ــالل وجتديـ ــد
مشندورات الرابط مبواق الغوص تنوب سيناء .حيث مت اإلت اق عل :
▪ أمي تق ــوم إدارة احملمي ــات بككيـ ـ حب ــال ال ــرابط وإع ــداد الككيب ــات وجتييـ ـزات
ال نية بقاع البحر مبواق الغوص واألنشطة البحرية .
▪ تتويل الغرفة متويل أجور الغواصي التجاريي ال ين سيتم اإلستعانة م.
▪ فتح إعداد مواق جديدة لألنشطة املختل ة.
▪ وضـ ـ خط ــة مش ــككة لتنا ــيم األنش ــطة املختل ــة ك تل ــك املواقـ ـ  .و ص ــي
أماكن لتن ي األنشطة البحريـة وااـدمات السـياحية املختل ـة وحتديـد الوقـت
الـ ــزمىب لكـ ــل منيـ ــا لتكـ ــومي أكثـ ــر أمن ـ ـاً .وال تتعـ ــارا م ـ ـ أى مـ ــن األنشـ ــطة

واادمات.

 .3تنايم محالت ناافة مواق الغوص مبحافاىت جنوب سيناء والبحر األمحر ابلتعـاومي
بـ ــي كـ ــوادر الغرفـ ــة واألعضـ ــاء املتطـ ــوعي حيـ ــث قامـ ــت الغرفـ ــة بتـ ــوفع املعـ ــدات
واألدوات الالزمة من أكيا للجم حتت املاء واملخصصة جلم املخل ات وقلـك
ىف إيار اإلحت ال بيوم الناافة العاملن املوافق  25سبتما .2010
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g
 .4تشــك غرفــة ســياحة الغــوص واألنشــطة البحريــة ىف مشــروع لشــرم الشــيخ مدينــة
خض ـراءل حيــث ســيعاو املشــروع مشــكالت الصــيد اجلــائر وار ــاظ علــن التنــوع
البيولوجن لألحياء املائية والتنمية السـياحية املسـتدامة ومشـكالت إدارة املخل ـات
شع املرجانية واألحياء البحرية النادرة.
الصلبة وار اظ علن حدائق ال أ

 .5مت إنشاء إدارة للشوومي البيوية ابهليكـل اإلداري للغرفـة إعتبـاراً مـن ديسـما 2010
لتق ــوم مبتابع ــة الش ــوومي البيوي ــة م ــن ت ــدري وتوعي ــة ومش ــروعات رماي ــة الث ــروات
الطبيعية.
ج .جيود الغرفة ىف مكافحة الكياانت غع القانونية ىف جمال الغوص واألنشطة البحرية:
وضعت الغرفة من أولوايهتا مكافحة الكيـاانت الغـع القانونيـة الـىت تعمـل دومي تـرخي

مـن وزارة

السياحة والىت كانت أحد الاواهر املدسـ ة املعروفـة ىف النشـاط وملـا هلـ ا املمارسـات مـن رييـع
سل علن رعـة املقصـد السـياحن املصـرى وعمـالً علـن محايـة أرواح السـائحي والعـاملي وعلـن

دعــم جيــود الــكويا والتســويق للمنــتا املصــرى فقــد كث ــت الغرفــة مــن محالهتــا الرقابيــة بواســطة
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جي ــاز الت ت ــي

ال ــىب ــا وجي ــاز الت ت ــي

الس ــياحن ل ــدى اإلدارة العام ــة للغ ــوص واألنش ــطة

اجلديدة بوزارة السياحة وابلتعاومي م شرية السياحة ملواجية ه ا الكياانت رثيـا علـن اإللتـزام
ابلقواع ــد واملع ــايع وحص ــوهلا عل ــن الكاخ ــي

القانوني ــة الالزم ــة للتش ــغيل أو إ ــاق اإلجـ ـراءات

القانونية ضدها مبا فييا صدور قرارات من وزارة السياحة واحملافاات والنيابـة العامـة لوقـف هـ ا
الكياانت ومنيا:

 -1التنسيق الدائِم م وزارة السياحة للتصدى للكياانت الغع قانونية وإ اق اإلجراءات
القانونية الالزمة من ساضر ضب قضائ ابلتنسيق م م تش وزارة السياحة ومن د
حتريك الدعاوي القضائية ضدها ومتابعتيا .د متابعة تن ي أحكام الغلق والغرامات.
 -2إ اق اإلجراءات القانونية ضد األفراد ال ين يعملومي ك بي وتن ي أنشطة الغوص عن
يريق اإلنكنت بدومي ترخي

من وزارة السياحة أو تصريح عمل وك بعض األحيامي

كقامات سياحية أمنتيي وبدومي مراعاة لألصول ال نية واملينية أمعرضي سالمة
السائحي وحياهتم للخطر.
 -3وض قاعدة لإلجراءات اليت يتم إ ِ
اقها وإي اد أم تشن وزارة السياحة ىف ميام
أخمصصة بص ة دورية ِإلعمال اإلجراءات القانونية ضد الكياانت الغع قانونية.
 -4التنسيق م وزارة السياحة بش مي:
أ)

السماح ملراكز األنشطة البحرية فق اليت حصلت عل ترخي

من وزارة السياحة أو

علن شيادة الصالحية ال نية من الغأرفة مبزاولة نشاط رحالت السنوركل أو الرحالت
الزجاجن أو أشباا الغواصات للسائحي املصريي
البحرية أو القوا ِرب قات القاع أ
واألجان وقلِك إعتباراً من  1أغسطأس .2010

ب)

من مراكز األنشطة البحرية اليت مل حتصل عل ترخي

من وزارة السياحة أو عل

شيادة صالحية فنية من الغرفة من أمزاولة نشاط رحالت السنوركل أو الرحالت
الزجاجن أو أشباا الغواصات للسائحي املصريي
البحرية أو القوا ِرب قات القاع أ
واألجان وقلِك إعتباراً من  1أغسطأس .2010
د .التواصل والتعاومي املأستمر فيما بي جملس إدارة الغرفة وأجيزة الدولة املأختل ة رل
املشكالت اليت تواج صناعة سياحة الغوص واألنشطة البحرية :
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.1

اإلجتماع م السيد اللواء امليند  /جمدي قبيص ساف البحر األمحر حبضور
السيد  /أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة واألأستاق  /هشام جا – رئيس
جملس إدارة الغأرفة والسيد  /حسام حلم انئ

وامليند

 /زايد الباسل –

العأضو املأنتدب وقلك إلحايت ابلغأرفة ومسووليتيا م وزارة السياحة عن قطاع
سياحة الغوص واألنشطة البحرية بوج عام ولعرا بعض املأشكالت الىت تواج
الغأرفة وأعضائِيا وصناعة السياحة بوج خاص وإستعراا ارلول .

.2

 /زايد

كما إجتم األأستاق  /هشام جا – رئيس جملس إدارة الغأرفة وامليند
العضو املأنتدب ود  /عمر عدىل – أمي صندوق الغأرفة م أساف
الباسل – أ
جنوب سيناء – لواء  /سمد عبد ال ضيل شوشة وقلك إلحايت ابلغأرفة

ومسووليتيا م وزارة السياحة عن قطاع سياحة الغوص واألنشطة البحرية بوج
عام ولعرا بعض املأشكالت الىت تواج الغأرفة وأعضائِيا وصناعة السياحة بوج
خاص.
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.3

العضو املأنتدب وامليند  /عمرو أبو
كما إجتم رئيس جملس إدارة الغأرفة و أ
السعود – عأضو جملس إدارة الغأرفة والقبطامي  /رمزى سمد رمزى – املأ ِ
نسق العام

للغأرفة م السيد اللواء  /أمصط ن وهبة – رئيس جملس إدارة اهليوة املصرية
لسالمة املالحة البحرية يوم األربعاء املوافِق  21يوليو  2010مبدينة اإلسكندرية

حيث مت أمناقشة املوضوعات اآلتية املأتعلقة بشوومي أعضاء الغأرفة :

▪ اإلكت اء بعدد ( )1ريس علن كل ات س ارى.
▪ اإلعتداد ابلشيادات الدولية ألي أقم اليخوت.

▪ تركي حامن الرفاصات للنشات السريعة ِ
العاملة ابألنشطة البحرية املأختل ة.
▪ تيسيع إجراءات وإشكايات إستخراج أرخ

أي أقم اوت الس ارى.

ه .اإلهتمام ابلتدري وتنمية املوارد البشرية ىف جمال نشاط الغوص واألنشطة البحرية:
أعمال جلنة التدري :
ك إيار اجليود الىت تب هلا جلنة التدري التابعة لغرفة سـياحة الغـوص واألنشـطة البحريـة وحتقيقـا
ِ
مليامي ــا الرئيس ــية ىف رفـ ـ ك ــاءة الع ــاملي ابلقط ــاع ــدف اإلرتق ــاء مبس ــتوى تنافس ــيت قام ــت
اللجنــة ابإلســتعانة مبجموعــة مــن املأتخصصــي ابرــال حيــث أجــروا دراســة حتليليــة شــاملة للقطــاع

التخصصــات املطلوبــة وبــي العمالــة واا ـاات
لتحديــد ال جــوة بــي كافــة الوظــائف املختل ــة و أ
22

املتــوفرة ابلقطــاع للوقــوف علــن نقــاط الضــعف الواج ـ معاجلتيــا وعلــن ضــوء ه ـ ا الدراســة
وضــعت اللجنــة مشــروعيا ال ـ ى ييــدف اىل رف ـ ك ــاءة الكــوادر املص ـرية ىف ًي ـ األفــرع عــن
يريــق إعــداد ال ـااما والــدورات التدريبيــة املتخصصــة لت ـ هيليم حــىت يــتم ســد العجــز ىف املــوارد
البش ـرية املدربــة مــن العمالــة املص ـرية والــيت ســتقوم اللجنــة بتن ي ـ ا ك غضــومي األعــوام األربعــة
القادمة.
وحيــث تنقســم ال ـااما التدريبيــة الت صــيلية للمشــروع واملســتيدف تن ي ـ ها ابإلســتعانة ت ـاات
وح ــدة تنمي ــة امل ــوارد البشـ ـرية والتـ ــدري والدراس ــات ابإلحت ــاد املص ــري للغ ــرف السـ ــياحية إىل
مرحلتي رئيسيتي كما يل :
• املرحلة األوىل:
 .1دورة التوعية البيوية.
 .2دورة مشغل ضاغ هواء.
 .3دورة تنقية اهلواء املضغوط.
 .4دورة معدي خمالي غازية.
 .5دورة إبتدائية ك صيانة ضواغ اهلواء.
 .6دورة فح

إسطواانت الغوص.

 .7دورة مدرب فح

إسطواانت الغوص.

 .8دورة أساسية للعاملي ابلسياحة.
 .9دورة سالمة الغ اء.
 .10دورة اإلشراف الداخل .
 .11دورة مرشد غوص.
 .12دورة إعداد و تطوير مدربي الغوص.
 .13دورة خدمة العمالء.
 .14دورة امليارات الشخصية.
 .15دورة علم اإلدارة.
 .16دورة املوارد البشرية.
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 .17دورة قائدي الزوارق الصغعة و اليخوت.
• املرحلة الثانية:
 .1دورة منق ارياة.
 .2دورة مدرب منق ارياة.
 .3دورة مدربي التزحلق علن املاء.
 .4دورة مدربي الكايت.
 .5دورة مدربي األلواح الشراعية.
و قــد وافــق الســيد وزيــر الســياحة علــن اعتمــاد املوازنــة التقديريــة الالزمــة لتن يـ املشــروع والــىت
قدرت مببلغ  60,000,000جني مصري (سـتي مليـومي جنيـ مصـري) علـن أمي يـتم البـدء ك
تن ي املشروع خالل الرب األول من عام .2011

وابإلضافة اىل ما قامت ب اللجنة من جيود وإستكماالً ملياميا مت ما يل :
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• تطــوير اإلختبــار الــالزم للحصــول علـ بطاقــة مزاولــة املينــة و تعــديل إجراءاتـ لعــام 2011
وإعــداة بعشــر لغــات ابإلضــافة إىل اللغــة العربيــة بــزايدة  5لغــات عــن عــام  2009و بــدأ
إستخدامة إعتباراً من نوفما .2010

• تنايم دورات تدريبية لت هيل مرشدي الغوص السطح (السنوركل) مبحافاة البحر األمحر
و مبحافاة جنوب سيناء .

وقد مت تدري  25شاب مصري علن اإلسعافات األولية و اإلنعاش القليب الرئوي و مواجة
األخطار امليددة للحياة للبالغي و األي ال ومت تدريبيم علن اإلنقاق من خالل دورة مرشدي
الغوص السطح و قد أدوها ًيعيم بنجاح.
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اثنياً :الكويا والتسويق للمقصد السياح املصري وادمات الغوص
واألنشطة البحرية

 .1ميزانية الكويا والتسويق:
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من خالل جيود جلنة التسويق وىف إيار التعاومي املثمر بي الغرفة وهيوة تنشي السـياحة املـوقرة
لتن ي خطة مدروسة ألفضل وسائل التسويق للمنتا السياح املصري إعتمـدت هيوـة تنشـي
الســياحة ميزانيــة تصــني وتركي ـ جنــاح الغرفــة وال ـ ي سيأســتخدم ملــدة ســنتي ك املعــارا الــيت

ستشار فييـا الغرفـة مبنطقـة أورواب الغربيـة وعـدها  6معـارا متخصصـة فـ الغـوص واألنشـطة
البحرية سنوايً.

جناح الغرفة اجلديد ابلتصميم املصري املأميز ك املعارا املتخصصة اورواب ملدة سنتي.

ابإلض ــافة إيل ميزاني ــة تقديري ــة للتسـ ــويق لع ــام  2011/2010واملأتض ــمنة األدوات التسـ ــويقية
املختل ة لصناعة سياحة الغوص واألنشطة البحريـة مـن معـارا إعـالانت ابرـالت املتخصصـة

و تسويق علن مواق اإلنكنت الغوص وإستضافة وسائل اإلعالم العاملية املتخصصة.
 .2إعالانت الغوص :
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خــالل عــام  2010قامــت الغرفــة ابإلعــالمي ك  21جملــة غــوص مــن خــالل  13دولــة وســيتم
العمل خالل عام  2011علن غزو أسواق دوليت بولندا وأسبانيا.

ويتم ك إيار محلة الدعاية واإلعالمي اليت تتبناها الغرفة للتسويق للمنـتا السـياح املصـري نشـر
سلســلة مــن اإلعــالانت حبجــم الص ـ حة الكاملــة مبأختلــف جمــالت الغــوص العامليــة كمــا ستأنشــر
تقارير صح ية دورية لتوسي نطاق تعريف السائحي ابألنشطة واادمات اليت يقـدميا األعضـاء

وابلغرفة كمنامة أعمال مسوولة عن الغوص واألنشطة البحرية تمورية مصر العربية.
 .3اإلعالمي من خالل خطوط الطعامي الدولية-:
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ك إيار الرؤية اجلديدة لتسويق املنتا السياح املصري فيمـا بـي هيوـة تنشـي السـياحة والغرفـة
وبــدعم مــادي كامــل مــن هيوــة تنشــي الســياحة تتــوىل وكالــة الدعايــة واإلعــالمي ج ـ دبليــو
مسوولية التسويق للمنتا السياحن املصرى تطوط الطـعامي الدوليـة إبتـداءاً مـن سـبتما 2010

وحىت أغسطس  2011وقلك من خالل  24شركة يعامي دولية.
.4التسويق عا مواق اإلنكنت :

ســيتم العمــل خــالل عــام  2011/2010علــن توســي نطــاق تواجــد الغرفــة عــا مواقـ إنكنــت
الغــوص لــيس مــن خــالل اإلعــالمي املباشــر للغرفــة كمنامــة أعمــال ولكــن مــن خــالل الت كــد مــن
شــرعية مواقـ إنكنــت الغــوص للعمــل ابلنشــاط وللقضــاء علــن الكيــاانت أو األفـراد الــيت متــار
نشاط الغوص واألنشطة البحرية عا مواق اإلنكنت دومي ترخي

من وزارة السياحة.

واجلــدير ابل ـ كر أمي الغرفــة تعمــل حالي ـاً م ـ متخصصــي إلضــافة رداة تســويقية جديــدة ابللغتــي
اإلجنليزيــة واألملانيــة بتحميــل تطبيقــات لاألي فــوميل علــن املوقـ اإللكــكوىن للغرفــة والــيت ســتتيح
ال رصة لرواد املوق من مستخدم األي فـومي حتميـل أو اإليـالع علـن قـوائم األعضـاء وكـ لك
مواق الغوص واألنشطة البحرية واملعلومات املختل ة.

الص أحف الدولية - :
 .5التسويق من خالل أ
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تــنام الغرفــة دعــوة الصــح يي الــدوليي لــزايرة ًيوريــة مصــر العربيــة كــل عــام لإليــالع علــن
ااــدمات املتطــورة الــيت يقــدميا أعضــاء الغرفــة والتطــور ال ــىب ك القطــاع وك مســتوى ااــدمات
املقدمة للسائحي ورف معدالت السالمة واألمامي هلم.
 .6إنتاج فيلم إعالم عن صناعة الغوص واألنشطة البحرية:
حيث وافقت هيوة تنشي السياحة املوقرة علـن إنتـاج فـيلم إعالمـ عـن صـناعة سـياحة الغـوص
واألنشطة البحرية وقلك إلستخدام ك املعارا الدولية وعل خطوط الطـعامي املأختل ـة لعرضـ
من خالل شاشات العرا املأستخدمة أيناء رحالت الس ر وأي مناسبات أخرى.

كما أمي املادة التسجيلية لل يلم ستحتوي علن لقطات أجممعة عـن املأنتجعـات وال نـادق املختل ـة
املأنتشرة ببقاع اجلميورية واليت أ كن أرارسة سياحة الغوص واألنشطة البحرية من ِ
خالهلـا واملينـاء
اجلوي لكل من مدينيت شرم الشيخ والغردقة ونب ة عن كي ية قضاء السـائح يومـ علـن اليخـوت

اليومية بدءاً ابلتلقي ال ي يتلقـاا ك بدايـة الرحلـة لتعري ـة ابليخـت واألمـاكن املختل ـة بـ وكي يـة

إستخداميا ومواقـ الغـوص الـيت سـيتوج إلييـا ملأمارسـة نشـاط الغـوص ومـا سـيتمت بـ مـن رؤيـة
حــدائِق الشــعاب املرجانيــة حتــت املــاء ونبـ ة عــن نشــاط اــوت السـ اري ابإلضــافة إيل معلومــات

لزايدة الوع البيو والت كيد علـ ضـرورة ارِ ـاظ علـن البيوـة البحريـة والثـروات الطبيعيـة للبحـر
األمحر واليت تأعد ِ
عامل ج ب أساس للسائحي.

وسيأخاي ال يلم سائحي من جنسيات خمتل ة ل ا سيتم ترًة مادتة العلميـة للغـات اإلجنليزيـة
ال رنسية األملانية اإليطالية والروسية.
 .7جملة لBLUEل -

وض ــعت الغرف ــة أخمطـ ـ لِطباع ــة ع ــدد ( )6إص ــدارات م ــن ارل ــة للتس ــويق احمللـ ـ كً ــايل ع ــدد
 10.000نس ــخة للع ــدد الواح ــد ابإلض ــافة إىل اإلص ــدارات الدولي ــة إلس ــتخدامات املع ــارا

الدولي ــة كً ــايل ع ــدد  17.000نس ــخة ومت يباع ــة الع ــدد األول ك أكت ــوبر  . 2010ولق ــد
جنحت الغرفة ك ارصول علن دعم مادي من هيوة تنشي السـياحة يقـدر ب ـ  290.000جنيـ
كمشــاركة ىف ن قــات يباعــة ارلــة
مصــري ( فق ـ وقــدرا مائتــامي وتســعومي ألــف جني ـ ال غــع ) أ
خالل عام  2011حيث أ ثل ه ا الرقم  %25من إًايل تكل ة ن قات الطباعة.
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 .8املوق اإللككوىن للغرفة- :
سيتم العمل خالل عام  2011/2010ابملرحلة الثانية للموق وقلك من خالل- :
▪ حتديث ستوايت املوق .
▪ إيالق املوق ابللغات األملانية واإليطالية وال رنسية والروسية ابإلضافة لإلجنليزية.
▪ تن ي ناام حديث لتحرير املقاالت.
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 .9غزو أسواق جديدة- :
ك إيــار حــرص جلنــة التســويق ابلغرفــة علــن اتبــاع الطــرق التســويقية املختل ــة للــكويا لصــناعة
سياحة الغوص واألنشطة البحرية تميورية مصر العربية سلياً ودولياً.
وحيث أمي الغرفة تتطل لغزو أسواق عاملية جديـدة وحبـث سـبل تـرويا املنـتا السـياح املصـري
من خالل تلك األسواق مـن عدمـ وعمـل تقيـيم شـامل ملـدى رييـع غـزو تلـك األسـواق ك زايدة
عــدد الســائحي والوافــدين جلميوريــة مصــر العربيــة أعــدت جلنــة التســويق ابلغرفــة خطــة للعمــل
خــالل عــام  2011رضــور معــارا الغــوص بــدول مثــل بولنــدا إيطاليــا أدي أســبانيا اليــاابمي
ســنغافورة وهــونا كــونا وإجـراء لقــاءات مبأمثلـ هيوــة تنشــي الســياحة ابلــدول الــيت تقــوم الغرفــة
للمشاركة ك املعارا املأقامة بكل دولة.
بزايرهتا لبحث أسبل التعاومي املأشك أ
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 .10التسويق واملعا ِرا الدولية:
 معــرا الـ ـ  BOOT Showمبدينــة دوس ــولدورف املاني ــا ىف ال ــكة م ــن  23إىل 2010/1/31وال ـ ـ ى إشـ ــككت في ـ ـ الغأرفـ ــة ابلتنسـ ــيق م ـ ـ اهليوـ ــة املص ـ ـرية لتنشـ ــي

الســياحة حيــث كانــت الغأرفــة الراعــن الررــن ملأســابقة أفضــل الصــور للحيــاة البحريــة
والــىت ِ
تعكــس الثــروات الــىت يتمتـ ــا البحــر األمحــر مــن أشــع أمرجانيــة وكائنــات حبريــة
الس ن الغا ِرقة الىت تأعد من املزارات اهلامة للغواصي.
أخمتل ة أ
وحطام أ

 مع ــرا  Salon De La Plongeeمبدين ــة ابري ــس ىف ال ــكة م ــن  15وح ــىت 2010/1/18وال ى شـاركت فيـ غأرفـة سـياحة الغـوص واألنشـطة البحريـة ألول مـرة

أمتمثلــة ىف األأســتاق  /شـريف عبيــد – عأضــو جملــس اإلدارة .حقــق املعــرا – الـ ى زارا

عــدد كبــع مــن املأيتمــي بنشــاط الغــوص واألنشــطة البحريــة ابلســوق ال رنســية – جناح ـاً
كب ـعاً حيــث يأعتــا مــن أهــم األحــداث اااصــة بنشــاط الغــوص ابلســوق ال رنســن كمــا
إشك في ستة من أعضاء الغأرفة .
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 Goldenمبدين ـ ـ ــة روس ـ ـ ــيا ىف ال ـ ـ ــكة م ـ ـ ــن  18وح ـ ـ ــىت
 مع ـ ـ ــرا Dolphin 2010/2/21والـ ـ ى إش ــك فيـ ـ تاني ــة م ــن أعض ــاء الغأرف ــة م ــن مراكِ ــز الغ ــوص
واألنش ــطة البحري ــة وا ــوت السـ ـ ارى وكان ــت الغأرف ــة ه ــن الراع ــن الرر ــن للغـ ـوص
ابملعرا .
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 فــوز مصــر تــائزة املقصــد الســياحن األول للغواصــي اإلجنليــز للعــام التــاىل علــن التــواىلخـالل فاعليـات معـرا  London International Dive Showمبدينـة لنـدمي

ىف ال ــكة مــن  27وحــىت  . 2010/3/28تســلم اجلــائزة األأســتاق  /هشــام جــا علــن
رئــيس جملــس اإلدارة – ابإلانبــة عــن هيوــة العامــة لتنشــي الســياحة  .فــازت مصــر بتلــك
اجلائزة من خالل التصويت ال ى أجرت جملة .Diver
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 معرا ماليزاي الدويل للغوص  -يوليو 2010شــار بـ أربعــة مــن أعضــاء الغرفــة كمــا يأعــد املعــرا مــن املعــارا املتميــزة واااصــة جــداً حيــث

قامت الغأرفة  -وألول مرة  -بغزو السوق اآلسيوية.

زار املعــرا عــدد كبــع مــن الزائ ـرين والنــايقي ابللغــة اإلجنليزيــة حيــث أبــدوا إعجــا م الشــديد
للميتم ــي
ابجلنــاح املص ــري والـ ـ ي يأع ــد م ــن أك ــا األجنح ــة املأش ــاركة ابملع ــرا وأكثره ــا جـ ـ ابً أ
بصناعة سياحة الغوص واألنشطة البحرية.

أبدى زائري املعرا إهتماميم الشديد بزايرة مصر وحبرها األمحر غـع منـزعجي مـن يـول ال ـكة
الزمنية للرحلة .فلقد أبـدت الغالبيـة العامـن للزائـرين رغبتيـا ك القيـام برحلـة لألمـاكن السـياحية
املصرية مثل القاهرة واألقصر أمتضمنة حجوزات ال ندق وأنشطة الغوص.

 معرا برمنجيام للغوص -أكتوبر 2010ويعــد معــرا برمنجيــام مــن أكــا معــارا الغــوص واألنشــطة البحريــة ابململكــة املتحــدة وأكثرهــا
ج ابً للميتمي ابلصناعة كمـا أنـ يأعـد أول املعـارا الـيت ستأشـار فييـا الغرفـة تناحيـا اجلديـد
واملأصمم حديثاً بشكل عصري وج اب وريز ومـن وحـ ارضـارة املصـرية ليكـومي ريـزاً للمقصـد
السياح املصري .وقد شار ابملعرا عدد تانية من أعضاء الغرفة.
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اثلثاً :جيود الغرفة ىف جمال العالقات الدولية واإلعالم
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أولــت الغرفــة إهتمام ـاً خاص ـاً للعالقــات العامــة واإلعــالم ســواء علــن املســتوى احمللــن أو الــدوىل
كعتبــار قلــك أداة هامــة مــن أدوات الــكويا والتســويق للمنــتا الســياحن واإلعــالم عــن التطــور

املتالحــق ىف صــناعة الغــوص ىف مصــر نتيجــة جيــود الغرفــة ابلتعــاومي م ـ وزارة الســياحة وهيوــة
تنشي السياحة وملواجية ارمالت الىت قد يتعرا هلا النشاط من بعض الكياانت الغع قانونيـة
واجليات قات املصاا احملدودة .وفيما يلن بعضاً منيا:

-1
فح

أوالً :جمال العالقات الدولية:

الغرفة ه اجلية ال نية الوحيدة ك مصر و الشرق األوس اليت تأــعتمد نتائجيا ك
التوافق م املعايع الدولية ملقدم خدمات الغوص الكفيي كحتاد منامات التدري

األوروبية ( .) EUF
-2

فازت مصر اغلبية األصوات كستضافة إجتماعات إحتاد أمنامات التدري

األوروبية

لمنامة الدولية
وإستضافة إجتماعات اللجنة ال نية الدولية ملواص ات خدمات الغوص التابعة ل أ

للمواص ات (األيزو) ىف ال كة من  9حىت  13ديسما  .2010حيث كامي قد مت ترشيح

فنلندا وروسيا ومصر إلستضافة ه ة اإلجتماعات ال نية اهلامة .
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يلبت إداراة احملميات الطبيعية ك العقبة – األردمي – اإلستعانة تاات الغرفة ك

-3

تطوير نأاأم تقييم املرشديي واملدربيي العاملي ابإلردمي وسبل تطبيق املعايع الدولية واألصول
املينية واإلشراف ال ين عل أمقدم خدمات الغوص وقدمت الغرفة لألشقاء ابألردمي كل
العومي.

اثنياً :جمال اإلعالم:

تأـصدر الغأرفة بياانت صح ية دورية لألعضاء ابللغة العربية واإلجنليزية وأيضاً لوسائل اإلعالم
احمللية والدولية ومنيا ما صدر بش مي :
 .1حادث تسرب الزيت ااام ابلبحر األمحر من أحد حقول البكول ابلبحر األمحر مشال
صنِف التسرب انة لسدوداًل إال أن أير ابلسل علن الرحالت البحرية
مدينة الغردقة .و أ
حيث مت إلغاء عدة رحالت حبرية ىف قلِك اري .ولقد أخطرت الغأرفة علن ال ور جياز
السرعة ىف مثل ه ا اراالت حتأد من ااسائِر .وأكدت الغأرفة
شوومي البيوة حيث أمي أ
ومكافحة بقعة الزيت
ألعضائِيا ولوسائل اإلعالم الدولية أن مت توفع أجيزة خاصة لش
أ

والسيطرة علييا.

من

 .2مكافحة الكياانت الغع قانونية العاملة مبجال الغوص واألنشطة البحرية دومي ترخي
وزارة السياحة دف إِستبعاد العناصر ال اسدة واليت تأدير سلباً علن أرعة املقصد السياح
املصري ِ
ِ
السائحي والع ِاملي ِمن انحية وإىل دعم أجيود الكويا والتسويق
ومحاية ِألرواح
ِ
ِ
ومواص ات اجلودة
لمنتا املصري بِرف أمستوى اادمات املأقدمة لتتطابق م معايع أ
لأ
ضم
العاملية من جية أخرى كما صرح جملِس اإلدارة لإلعالم عن إعداد قائمة سوداء ت أ
الكياانت غع القانونية واليت حتاول مزاولة النشاط السياح دومي ترخي

من وزارة

السياحة موضحاً ان مت إنشاء الراب اااص ا علن موق الغرفة ابلتنسيق م هيوة
ِ
والغ من
تنشي السياحة رماية السائحي وضمامي سالمتيم ولعدم تعرضيم للنص
كياانت غع شرعية.

ِ
واروادث ِ
واإلصاابت خالل عام  2010أقل ِمن
 .3إخن اا معدل وأعداد الشكاوي
املعدالت العاملية املأسجلة رغم زايدة أعداد السائِحي .بِ ضل وتوفيقة و بِ ضل اجلأيود
اليت بأ لت من األعضاء لرف أمستوى اجلودة والت كد من إِتباع األأصول املِينية وال نية
39

وحتسي جودة اادمات املأقدمة ومستوى األمامي والسالمة ك ِ
صناعة سياحة الغوص
أ
واألنشطة البحرية .
 .4دورات تدري مرشدي السنوركل ِ
ضمن برانما جلنة التدري ابلغأرفة لتن ي دورات تدريبية
أ
مكث ة ِ
للعاملي ِ
ابلقطاع ابلتعاومي م الااما القومية واحملليات ومدسسات القطاع املدنية
أ
املأ ِ
ختل ة.
ومرشدي الغوص واألنشطة البحرية ِخالل عام 2009
 .5نسبة النجاح ك إختبارات أمدري أ
ِ
ومرشدي
علن أمستوى أًيورية مصر العربية واليت فاقت  %85حيث مت إختبار أمدري أ
الغوص ك ِمصر ِرثأيم علن أمتابعة املأستجدات ال نية وحتديث معلوماهتِم ال نية ورف
مستوايت املعرفة والعألوم املِينية را يددي ابلضرورة لِرف أمستوى وجودة اادمات املأقدمة
ِمن ِخالل أعضاء الغأرفة ِيبقاً لِألصول املِينية واملعايع الدولية.
 .6توضيح أن يوجد ك ِمصر اآلمي حوايل  350مركز غوص مرخصاً ِمن وزارة ِ
السياحة بزايدة
أ
أ
حوايل  %20علن العدد املأسجل قبل إنشاء الغأرفة كما أمي ًي أاوت س اري الغوص
عددها ك خراة  190ات تعمل كنتاام وجناح.وزاد عدد
إِنضمت للغأرفة ويبلغ أ
العاملي ك القطاع واملأسجلي ك الغرفة زايدة بلغت .%25
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جدول يوضح زايدة عدد مراكز الغوص ومراكز األنشطة البحرية واوت الس اري من 2006
وحيت 2010
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 .7زايدة أعداد السائحي القادمي لِمصر لِ أممارسة الغوص واألنشطة البحرية وإحصائيات
وزارة السياحة وأرقام البنك املركزي خع دليل كما أمي فوز مصر لعامي متتالي تائزة
املقصد السياح األول للغواصي بسب حتسن أمستوى جودة اادمات املأقدمة ِمن
املأنشآت السياحية واإلخن اا امللحوظ ك أعداد اروادث وشكاوي السائحي ه جائزة
لكل العاملي ك ِ
القطاع.
 .8إفتتاح السيد اللواء  /جمدي قبيص ساف البحر األمحر للمقر اجلديد لغأرفة سياحة
الغوص واألنشطة البحرية مبحافاة البحر األمحر وقلك يوم األحد املوافق  11أبريل
.2010

حيث ت قد سيادت املقر ومنشآت وإيل علن أسالي تقدا اادمات لِألعضاء ومعايع تقدا
خدمات الغوص واألنشطة البحرية لإلرتقاء مبستوى صناعة سياحة الغوص واألنشطة البحرية .
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رابعاً :أعمال الغرفة ىف ش مي خدمات األعضاء
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ىف إيار سياسة الغرفة ىف التواصل م أعضائيا من منشآت الغوص واألنشطة البحرية وتقدا
اادمات املختل ة لألعضاء فقد قامت الغرفة ابألعمال التالية:
-1

أعدت اللجنة ال نية إختبارات فنية – إبتـداءاً مـن أول نـوفما  – 2010ليأعقـد جلميـ املـأدربي
واملأرشدين العاملي ك سـياحة الغـوص واألنشـطة البحريـة تميوريـة مصـر العربيـة للحصـول علـ

بطاقــة أمزاولــة املينــة لي صــل بــي املرشــدين واملــدربي املــدهلي ابل عــل الـ ين تلقــوا تــدريباً وتعليمـاً
حقيقي ـاً وبــي مــن حصــل عل ـ مدهــل أو شــيادة مــن منامــة دوليــة دومي وج ـ حــق وبطأـ أرق غــع
للمتق ــدمي
ش ــرعية وغ ــع قانوني ــة حرصـ ـاً م ــن الغأرف ــة عل ــن س ــالمة وحي ــاة الس ــائحي .وابلنس ــبة أ
للحصول علن بطاقة مزاولة املينـة مـن الغرفـة لعـام  2011فلقـد مت إضـافة شـرط ارصـول علـن

للمتقــدمي ألول مــرة ملرشــدي ومــدري الغــوص والســنوركل وقلــك ك
مدهــل متوسـ علــن األقــل أ
إيار االرتقاء مبستوى العاملي ك القطاع.

-2

إعتمــاد جملــس إدارة الغأرفــة القواعــد والتعليمــات بش ـ مي ضــرورة حصــول األجان ـ علــن تص ـريح

عمـ ــل قبـ ــل صـ ــدور بطاقـ ــة مزاولـ ــة املينـ ــة تن ي ـ ـ اً للقـ ــانومي وك ـ ـ لك قواعـ ــد إستضـ ــافة امل ـ ـدريبي
الزائرين  EIواإلعالمي عنيا ابملوق اإللككوىن.

-3

ناراً إلقتحامنا أسواق سياحية جديدة نتيجة اط التسويق املشك م هيوة تنشي السياحة

ك دول مثل كوراي والدول اإلسكندانفية ودول شرق أورواب وغعها من من األسواق اجلديدة
الواعدة
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وناراً اطورة أمي يكومي التدري أو التلقي ك اإلرشاد بلغة غع متقنة ملا أ ثل من هتديد
لسالمة وحياة السائحي فإنة كن لألعضاء التقدم للغرفة للحصول عل خطاب لتعزيز يل
ارصول عل تراخي

-4
-5

إلحتياجاهتم من العمالة األجنبية من وزارة القوي العاملة يبقاً للقانومي .

موافقــة اهليوــة املصـرية لســالمة املالحــة البحريــة علــن يلـ الغأرفــة مــد أميلــة تــدري وإســتكمال
األوراق املطلوبة إلستخراج ترخي أي أقم اليخوت املأرخصة ساحلياً حىت .2010/12/31
خصصــت الغأرفــة أرقــام تلي ــوانت لإلبــالا عــن ارـ ِ
ـوادث وحــاالت الطــوارىء فق ـ مبأحافاــات
ًيورية مصر العربية املأختل ة وهن :

ملأحافاات جنوب سيناء والقاهرة والسويس
-6

017 – 36 0000 1:

ملأحافاات البحر األمحر واإلسكندرية ومطروح

017 – 36 0000 2:

إســتجابة اجليــات املســوولة لطل ـ الغأرفــة بككي ـ أجيــزة أرصــاد جويــة ب أكــل مــن مــدينىت شــرم
الشــيخ والغردقــة وقلِــك ملن ـ غلــق املــواىن البحريــة ابملــدينتي حــال ســوء األحــوال اجلويــة مبينــاء
45

السويس– ما مل يستلزم األمر ل لِك – وهو ما كامي يددى إىل إلغاء الا ِاما السياحية رغـم حالـة

-7

لسـمعة املقصـد السـياحن املصـرى
اجلو اجليدة ك جنوب سيناء أو البحـر األمحـر وابلتـاىل يأسـنء أ
 .والشكر واج للسيد اللواء  /إيياب يلعت حسن البنامي – رئيس أشعبة املِساحة البحرية.

وافقــت هيوــة عمليــات القــوات املســلحة عل ـ يل ـ الغرفــة املوافقــة ملركــز أنشــطة حبريــة عضــو
ابلغرفــة مبدينــة ده ـ تركي ـ جيــاز رصــد أســرعة الــرايح وإجتاهيــا ودرجــة ار ـرارة ادمــة نشــاط
األلواح الشراعية وهو ع ِامل ج ب ول رييع إ اي علن املقصد السياح وقأدرت التنافأسية.

-8

التعامــل م ـ إحــدى الشــركات األســبانية ووض ـ إريــا وإس ـم صــاحبيا ويأــدعن ميتشــيل
وقــف أ

-9

والتعامــل كســم بعــض اليخــوت
التعامــل م ـ أحــد املأحــامي لقيامـ اعمــال أخمال ــة للقــانومي
أ
وقــف أ

جونزالز ابلقائمة السوداء ري قياميا بسداد ًي أمستحقات أعضاء الغأرفة لتوق يـا عـن سـداد
أمستحقات العديد من مراكِز الغوص واوت الس ارى األعضاء ابلغأرفة والـ ين تقـدموا بشـكوى
ضد الشركة األسبانية الىت تعمل ىف جمال رحالت س ارى الغوص حتديداً.

هتربأ من سداد رسوم احملميات الطبيعية وغعها من املخال ات .
بشكل غع قانوىن ويبت أ
 -10موافقــة معــايل وزيــر الســياحة علـ يلـ الغرفــة أمي يــتم جتديــد تـراخي املنشــآت أعضــاء الغرفــة
عن يريق مكات وزارة السـياحة مبحافاـة البحـر األمحـر وسافاـة جنـوب سـيناء وأصـدر سـيادت
تعليمات ابلبدء ك اإلجراءات التن ي ية .

 -11موافقة معايل وزير السياحة علن ترخي

سيارات للغوص الاي ترخيصـاً سـياحياً علـن أمي تكـومي

مبواصـ ات تأناسـ يبيعــة النشــاط وظــروف التشــغيل وقلــك إلســتخداميا لنقــل ســائح الغــوص
من ال نادق والقرى السياحية إىل مواق الغوص الاي.
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 -12البدء ك إنشاء ناام إدارى إلككوىن مبىب علن قاعدة بياانت كاملة بناء علـ ااـاات املأكتسـبة
متييداً إليالق ِحزمـة مـن ااـدمات اإللككونيـة ادمـة كافـة جوانـ القطـاع والعـاملي بـ تيسـعاً
وتوفعاً للوقت واجليد ولتحقيق األهداف التالية :

 تطوير أكتي اإلجراءات اإلدارية ودليل خدمات األعضاء. -تطوير وإعادة تصميم:

▪ مناقج كافة اادمات اإلدارية الواج إستخداميا عند التقدم للغرفة.
▪ بطاقات أمزاولة املينة للعاملي ابلقطاع وإصدارها إلككونياً.
▪ الشيادات واملأستندات اااصة ابادمات اإلدارية وإصدارها إلككونياً.
 -تطوير ناام إجراء اإلختبارات التحريرية لتقييم املأحكفي العاملي ابلقطاع.

 إعــداد إيــالق خدمــة الرســائل القصــعة  SMSللتواصــل م ـ األعضــاء واملأحكفــي عــن يريــقالتلي ومي احملمول ملواكبة اردث حي وقوع .

 إعـداد خدمـة لمعلومـات هتمـكل وهـن قائمـة تضـم كافـة املعلومـات األساسـية لشـرح اإلجـراءاتواإلشكايات بصورة ميأسرة.
 إنشاء بنك معلومات اإللككوىن ليشمل كافة النماقج واإلشكايات والتعليمات واإلرشادات. تطوير قواعد البياانت والناام اإللككوىن لدعم إ اق القرار وخدمة القطاع والعاملي في . -13الكخــي

ملراكــز الغــوص ومراكــز األنشــطة البحريــة األعضــاء مـن وزارة الســياحة كمــا ورد ابملــادة

 17ابلقرار  730لسنة  2009ملدة تزيد عن سنة وحيت يالث سنوات ابلشروط اآلتية:
• ارصول عل شيادة الصالحية ال نية سارية للمدة املطلوبة للكخي

بشرط :

 جناح املركز ك التوافق م املعايع الدولية املقررة واإللتزام ا سنتي متكررتي دومي إنقطاع -حصول املركز عل ترخي

من وزارة السياحة ملدة سنتي متكررتي دومي إنقطاع.

 عدم وجود أي خمال ات فنية أو أخطاء مينية أو للمعايع خالل السني املاضيتي. -أمي تكومي عضوية الغرفة أمسددة للمدة املطلوبة للكخي .

 أمي يكومي عقد اإل ار أو اإلستغالل سارى خالل املدة املطلوبة للكخي . -14إيالق خدمة ال ح

ال ين املبكر ودعوة األعضاء من مراكز الغوص واـوت السـ ارى ومراكـز

األنشــطة البحري ــة للتقــدم بطلـ ـ لل ح ـ

ال ــين الــالزم لتجدي ــد تــرخي

 2011يبقاً للجدول الزمين التايل :
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وزارة الس ــياحة لع ــام

مراكز الغوص مبحافاة جنوب سيناء

إعتباراً من

مراكز األنشطة البحرية

إعتباراً من

مراكز الغوص مبحافاة البحر األمحر

إعتباراً من
إعتباراً من

 15سبتما 2010
 1ديسما 2010
 3أبريل 2011
 2يناير 2011

اوت الس اري
لي ِ
مكنيم من جتديد عضوية الغرفة وارصول عل شيادة الصالحية ال نية والتقدم للوزارة
أ
لتجديد ترخي وزارة السياحة قبل إنتياؤا.
وإعداد منوقج إستطالع للرأي لتتواصل الغرفة م األعضاء وتتعرف عل رراءهم بش مي ًي
ما تقدمة من خدمات .وري عل رأ ه ة القائمة زايرات ال ح
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ال ين وتدقيق اجلودة.

خامساً :إستصدار التشريعات املطلوبة لتطوير القطاع
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إســتكماالً ملناومــة التش ـريعات الالزمــة لعمــل نشــاط مراكــز الغــوص واألنشــطة البحريــة وحتديــد

مســووليات الغرفــة عــن هـ ا النشــاط ىف إيــار مــن التعــاومي والتنســيق مـ وزارة الســياحة ولتحديــد
عالقاهتــا مـ األجيــزة األخــرى فقــد واصــلت الغرفــة هـ ا العــام جيودهــا إلستصــدار التشـريعات
املطلوبة لتطوير القطاع.
حيث قامت الغرفة ابآلتن:
 -1اإلشكا م وزارة السياحة ىف إعداد القرار رقم  730الصادر ىف  2009/12/23بش مي
حتديــد وتصــنيف أنشــطة الغــوص ومراكــز األنشــطة البحريــة واليخــوت واللنشــات ومــا يعــد مــن
األنشطة السياحية ىف جمال نشاط الغرفة وقواعد وإجراءات الكخي

بتلك املراكز واألنشطة .

 -2رف يل ملعـايل السـيد وزيـر السـياحة بشـ مي عـدم تطبيـق القـرار  729لسـنة  2009علـ
أعضـاء الغرفـة واإلكت ـاء فقـ بتحديـد قيمـة الرسـوم الســنوية عنـد الكخـي

أو التجديـد لتكــومي

فقـ  1100جنيـ مصــرى الغــع تســدد دفعــة واحــدة حبوالــة بريديــة اســم املنشـ ة لصــاا وزارة
السياحة م تقدا الطل .
 -3اإلشــكا مـ الوحــدة الوزاريــة لــوزارة الســياحة ابملبــادرة املصـرية إلصــالح منــا األعمــال ىف
مصر واإلحتاد املصرى للغرف السياحية وبناء علن م كرهتا املقدمة لـوزارة السـياحة ىف إستصـدار
قرار لتنايم رحالت السنوركل للعمـل علـن رفـ مسـتوايهتا ال نيـة وإدراجيـا ضـمن أنشـطة مراكـز
األنشطة البحرية وتوفيق أوضاعيا وإسـتي اء اإلشـكايات ال نيـة الالزمـة .حيـث صـدر قـرار وزيـر
السياحة رقم  658لسنة  2010ىف  2010/10/13بتنايم نشاط السنوركل مبراكز األنشطة
البحرية ومراكز الغوص.
 -4إشككت الغرفة م وزارة السياحة ىف وض معايع وإشكايات الكشيح جلـوائز يـوم السـياحة
العاملن ال ى أقيم يوم  2010/9/27حتت شعار ل السياحة والتنوع البيولوجن ل
حيث إعتمد جملس إدارة الغرفة بتاريخ  2010/8/8معايع وإشكايات الكشيح كما يلن:
 ملراكز الغوص واوت الس ارى:أ -التوافق واإللتزام ابملعايع ال نية الدولية املقررة ملدة سنتي متكررين دومي إنقطاع.
ب -ارصول علن ترخي

وزارة السياحة ملدة سنتي متكررتي دومي إنقطاع.

ت -عــدم وجــود أى خمال ــات فنيــة أو أخطــاء مينيــة أو خمل ــات للمعــايع خــالل الســنتي
املاضيي.
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ث -أمي يكومي العضو ل جيد ىف جمال ار اظ علن البيوة.
 ملراكز األنشطة البحرية:أ -ارصول علن ترخي

وزارة السياحة.

ب -عدم وجود أى خمل ات فنية أو أخطاء مينية أو خمال ات للمعايع .
ت -أمي يكومي العضو ل جيد ىف جمال ار اظ علن البيوة.
كما قرر ارلس :
أ -أمي تن أعضاء جملس اإلدارة اراىل عن الكشيح.
ب -أمي تكومي األفضلية لألعضاء ال ين شاركوا أو أسيموا ىف جيود ارتم املدىن.
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سادساً :ىف جمال تطوير األداء اإلدارى ابلغرفة

أوالً :بن ــاء اهليكل التن ي ي اإلدارى:
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 -1حصل جملـس إدارة الغرفـة علـن موافقـة وزيـر السـياحة علـن دعـم الغرفـة مببلـغ  9.6مليـومي
جنيـ ســنوايً ملــدة  5ســنوات تـزاد ســنوايً بنســبة  %10مــن صــندوق الســياحة وقلــك لبنــاء

اهليك ــل التن يـ ـ ي ال ــالزم لتن يـ ـ إس ــكاتيجيات الغرف ــة وحتقي ــق أه ــدافيا وتق ــدا خ ــدمات
األعضاء افرع الغرفة املختل ة مبينية وإحكافية تتناس م الغرفة كمنامة أعمال.
 -2تعيــي الكــوارد البش ـرية الالزمــة لبنــاء اجليــاز اإلدارى التن ي ـ ى لشــغل الوظــائف املختل ــة
ب روع الغرفة.

األخبار  13يوليو 2010

مكات شوومي العضوية ب رع البحر األمحر

اثنياً :تطوير اإلجراءات اإلدارية:
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إع ــداد وتن يـ ـ ب ــرانما ت ــدري للع ــاملي ابلغرف ــة يش ــمل ش ــرح ش ــامل وواىف للقـ ـرارات الوزاري ــة
وقرارات جملس اإلدارة وقرارات العضو املنتدب واإلجراءات اإلدارية .كما ييـتم ابلتـدري علـ
ميارات خدمة العمالء.
و ض إجراءات شوومي العضوية اإلدارية للتطوير والتحديث كستمرار دف :
 .1إعــالمي إجـراءات شــوومي العضــوية وااــدمات اإلداريــة اااصــة ابلغرفــة بوضــوح و كـ لك
النمــاقج واملســتندات املطلوبــة ابللغتــي العربيــة واإلجنليزيــة وإض ـافتيا ببنــك املعلومــات
ابملوق اإللككوىن للغرفة.
 .2إعداد دليل إجراءات شوومي العضوية واادمات.
 .3سرعة إجناز اادمات املقدمة لإلعضاء م الدقة.
 .4تلبية إحتياجات األعضاء بيسر خاصة ك أوقات التجديدات.
 .5حتديث رليات التصدى للكياانت الغع قانونية.
اثلثاً :تطوير مقار فروع الغرفة:

ملواكبــة امليــام املنويــة ابل ــروع ك تقــدا ااــدمات لألعضــاء قامــت الغرفــة بتطــوير مقــار ال ــروع
مبحافاة البحر األمحر وجنوب سيناء وإعـدادها ابملكاتـ وامليمـات الالزمـة لتلبيـة اإلحتياجـات

بدقة وسرعة ويسر.
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إستقبال شوومي العضوية ب رع جنوب سيناء

إستقبال شوومي العضوية ب رع البحر األمحر
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القسم الثالث

املوزانة التقديرية عن العام املاىل 2011/2010
ميزانية الغرفة عن العام املاىل 2010/2009م
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