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المحتوى

التدريب والتطويردارةإ

دارة ضمان الجودة إ

شئون العضويةدارةإ دارة تطوير تكنولوجيا إ
المعلومات

اإلدارة المالية

عامة التسويق والعالقات الدارةإ
ومواقع التواصل اإلجتماعي

دارة شئون البيئة إ أعمال مجلس إدارة الُغرفة



الُغرفةإدارةمجلسأعمال



COVID-19التفاُعل مع أزمة 

اإلحترازيةالدوليةتاإلجراءاجراءمنبهوالعاملينالسياحيالقطاععليالُمترتبةالسلبيةواآلثارالُمستجدكورونافيروسأزمةمعتفاُعلا 1.
رئيسالسيداسةبرئالسياحيةالغرفرؤساءجميعمععملمجموعةتشكيلتمفقدالغرفةمسئوليةمنطلقومن.الفيروسلمكافحةوالوقائية
:يلىماوقد،بهاوالعاملينالسياحيةالُمنشآتلدعمبطلباتالمصريةللحكومةللتقدمالسياحيةللغرفالمصري اإلتحاد

المركزى البنكُمبادرةصداربإاإليجابيالقرارعنهنتجماوهوالسياحيةللُمنشآتتسهيلتوجودبضرورةالمركزي البنكمحافظالسيدمعالتواصل•
لسدادوذلكإئتمانيةتسهيلتومنحالسياحيةوالُمنشآتالشركاتلتمويلجنيهمليار50مبلغوتخصيصالمصرى السياحىالقطاعبدعمالمصرى 
.السياحيةلألنشطةالصيانةوأعمالالموردينلدىالقائمةواإللتزاماتواألجورالرواتب

الغيربالعمالةالخاصةالبياناتوكذلكتأمينات2لسطبقاا والمسجلينبُمنشآتِهمبالعاملينالخاصةالبياناتإلرسالأعضائهامعالُغرفةتواصلت•
يثبتاللذينواألفرادآتللُمنشالطوارئ إعاناتصرففىللبدءالطوارئ إعاناتلصندوق اإلرسالللُغرفةيتسنىحتى(عليهامؤمنالغير)ُمنتظمة

صرفوتمُمنشآة113لعدداألولىالدفعةصرفوتم،الطوارىءإعاناتلصندوق ُمنشآة171عددتقدموبالفعل،لإلعانةإستحقاقهمجدية
بقطاعنالعامليمنالُمتضررةالفئاتلدعمالمصريةالحكومةإتخذتهاالتىالقراراتإطارفىوذلك،ُمنشآة43لعددوالثالثةالثانيةالدفعة

.السياحة



الُمستجدكورونافيروسائحةجإنتشارتداعياتمنوالُمتضررين،الُغرفةأعضاءالسياحيةالُمنشآتبأسماءببيانالسياحيةللُغرفالمصرى اإلتحادالُغرفةخاطبت.2
مجلسلرئيس2020لسنة170رقمالقانون أجازهلماطبقاا وذلك،طرفُهمالعامليندخلصافىمن%1الالتكاُفليةالُمساهمةنسبةسدادمنإلعفاِئُهموذلك

.الوزراء

العالميةالصحةمةمنظمنالصادرةالنموذجيةالتوصياتدورى بشكلأعضائهامعالغرفةشاركتمصر،فيالُمستجدكورونافيروسلحاملحالةأولإكتشافمع.3
اإلجراءاتإلتخاذلسياحيابالقطاعالعاملينبشأنوالسكانالصحةوزيرمنالتنظيميةوالتعليمات،الُمستجدكورونافيروسإنتشارلمنعالوقائيةاإلجراءاتإلتخاذ

إجراءاتُموضحةيوهاتبفيداإلجتماعىالتواصلمواقعخللمنأعضائهامعالُغرفةتواصلتكما،ولآلخرينللنفسحمايةالفيروسلمواجهةوالوقائيةاإلحترازية
أعراضعليهاظهريحالةوجودحالةفيالسفارى يخوتمتنعلىإتباعهايجبالتىواإلجراءات،البحريةواألنشطةالغوصفيالمستخدمةالُمعداتجميعتعقيم

.عامبشكلوالتطهيرعقيمالتعملياتبتنفيذالقياموكذلكالسياحيةاليخوتمتنعلىالنفاياتمنبالتخلصوالخاصةإتباعهاالواجبالوقائيةواإلجراءات،المرض

السياحيةالمنشآتتسليمبالغرفةوقامت،الصحيحةالتطبيقأساليبعنالمعلوماتمنمزيديتضمنبإتباعهاالموصيللتعليماتتفصيليدليلالُغرفةوأعدت.4
عليهاطلعاإلُيمكنُكموالتىواإلنجليزيةالعربيةباللغتينالبحريةوالوحداتالغوصلمراكزCOVID-19مناألمانبقواعدالخاصةاإلرشاديةالملصقاتأعضائها

:التالىالرابطخللمن
•https://www.cdws.travel/downloads/rulesAndRegulations/0b87a-CDWS_covid19_eng_ar_Final_Digital.pdf

https://www.cdws.travel/downloads/rulesAndRegulations/0b87a-CDWS_covid19_eng_ar_Final_Digital.pdf


،المستجدكورونافيروسحةلمكافالوقائيةاإلحترازيةواإلجراءاتالضوابطمعسابقاا أعضائهاعلىالغرفةوعممتهسبقالذىالطبىاإلستبيانبتحديثالُغرفةقامت.5
واالنجليزيةالعربيةاللغةبمتاحةالنسخةأنكما،بحريةأنشطةأوغوصأنشطةأىتنفيذقبلبتوقيعهازائريهاجميعإلتزاممنالتأكدالمنشآتجميععلييجبوالتي
:التاليةالروابطخللمنوالعربيةاإلنجليزيةباللغتينعليهماإلطلعُيمكنُكموالتى،بالغرفةالخاصاإللكترونيالموقععلىآخرى ُلغاتوبعدة

https://www.cdws.travel/downloads/rulesAndRegulations/fdbb4-
_hsilgnE_GNE_eriannoitseuQ_tnapicitraP_lacideM_reviD2020-07-09.pdf

https://www.cdws.travel/downloads/rulesAndRegulations/1f140-reviD%20Medical%20Form%20-%2010346%20-

%20Arabic%20-%20V10.fdp

:الُمستجدكورونابفيروسالمتعلقةالحاليةالقطاعأزمةخللالتاليةالقراراتالغرفةإدارةمجلسأصدر.6
:للغرفةالمتقدمةالجديدةللُمنشآتالعضويةإشتراكاتتخفيضمع،العضويةتجديدإشتراكاتتخفيض–أولا 

الُمنشآتإعفاءمعُمنشآةلكلجنيه2750بقيمةلعضويةإلشتراكات٪ ٥٠بنسبةبتخفيضالغرفةأعضاءالسياحيةالمنشآتبدعمالغرفةإدارةمجلسقام
2296250بقيمةأعضائهاالُغرفةدعمتفلقد،القرارلهذاوطبقاا .جنيه5500بقيمةعاملُمدةالُعضويةإشتراكاتمنالنشاطعنوقفبطلباتتتقدمالتى
.(غيرالمصرى جنيهوخمسون ومائتانألفوتسعون وستةومائتانمليون إثنانوقدرهفقط)جنيه

https://www.cdws.travel/downloads/rulesAndRegulations/fdbb4-Diver_Medical_Participant_Questionnaire_ENG_English_2020-07-09.pdf
https://www.cdws.travel/downloads/rulesAndRegulations/1f140-Diver%20Medical%20Form%20-%2010346%20-%20Arabic%20-%20V10.pdf


:2020لعامالمهنةمزاولةبطاقاتتجديدمصروفاتمنالغرفةأعضاءمنبالُمنشآتالعاملينإعفاء–ثانياا 
وأربعةثماُنمائةوقدرهفقط)جنيه824350بقيمةأعضائهاالُغرفةدعمتفلقد،القرارلهذاوطبقاا للبطاقاتالتجديدقيمةمن%100بنسبةإعفاء

.(غيرالمصرى جنيهوخمسون وثلُثمائةألفوعشرون 
ألفوعشرون ومائةمليون ثلثةوقدرهفقط)جنيه3120600قيمةبلغبالقطاعوالعاملينألعضائهاالغرفةبهقامتالذىالدعمإجمالىفإن،لذا•

إثنانوقدرهفقط)جنيه2379140.55بُيقدرمالىعجزوجودوالعامليناألعضاءبدعمالقراراتتلكعلىوترتب.(غيرالمصرى جنيهوستمائة
2021-2020المالىللعامللغرفةالتقديريةالموازنةفىوذلك(غيرال55/100ومصرى جنيهوأربعون ومائةألفوسبعون وتسعةوثلُثمائةمليون 
بندفىعامتخفيضبإجمالىالراتبإجمالىمن%15إلىتصلُمتفاوتةبنسبالرواتبتخفيضبُمبادرةبالغرفةاإلدارى الجهازإشتراكبعدوذلك

(غيرال99/100وجنيهوتسعون وأربعمائةألفوثمانيةومائتانمليون وقدرهفقط)جنيه1208490.99بإجمالى%19إلىيصلبالموازنةالرواتب
.السنويةالزيادةالرواتبزيادةعدممع،

العددإستكمالعليهايتعذرالتيالغوصلمراكزإسطوانة30إلىإسطوانة60منالغرفةعضويةلتجديدالمطلوبةالهواءإسطواناتأعدادتخفيض:ثالثاا 
:المطلوب
إسطوانة30إلىإسطوانة60منالغرفةعضويةلتجديدالمطلوبةالهواءإسطواناتأعدادتخفيض21/6/2020بتاريخإجتماعهفيالُغرفةإدارةمجلسقرر

يتمأنعلى،لترفيهياالغوصخدماتلتقديماللزمةوالمعاييراإلشتراطاتباقيإستكمالحالةفيالمطلوبالعددإستكمالعليهايتعذرالتيالغوصلمراكز
.2021يونيو30بتاريخوالمنتهيةالممنوحةالمهلةإنتهاءقبلإسطوانة60إلىاإلسطواناتأعدادإستكمال



التشريــــــــعات والقـــــــــوانين

األمانمعاييربتطبيقنالملتزميأعضائهاإستثماراتعلىالُغرفةحرصمنطلقومن،بهوالنهوضالقطاعمسارإلصلحالُغرفةإدارةمجلسلمسيرةإستكماالا 
إنتشاربشأنواآلثارةالسياحوزيرمعالىالُغرفةخاطبت،وغيرهاوالرسومالضرائبمنالدولةمستحقاتوسدادالتشغيلتكاليفيتكبدواواللذينوالسلمة

لسنة444الوزاري والقرار1973لسنة1رقمللقانون بالمخالفةالبحريةواألنشطةالغوصسياحةأنشطةوتنفيذبترويجتقومالتيقانونيةالغيرالكياناتظاهرة
:أدناهالُمقترحةالحلولبتنفيذُمطالبة،2011

:العاجلالحل
يلزمماإلتخاذ،األحمروالبحرسيناءجنوبُمحافظتىمنبكلوالغرفةالسياحةوزارةبينفيماعضو2عددمنمشكلةلجنةكلدائمةرقابةلجنة2عددتشكيل
.قانونيةالغيرالكياناتإنتشارسلبياتعلىللقضاء

:الدائمالحل
لسنة 1ة بالقطاع كالقانون رقم فى شأن تعديل بعض أحكام القوانين الُمتعلقُتشارك الُغرفة فى إجتماعات لجنة الشئون القانونية باإلتحاد المصرى للُغرف السياحية 

وتعمل. 2011لسنة 444، وُتشارك مع وزارة السياحة واآلثار فى تعديلت القرار الوزارى 1968لسنة 85بشأن الُمنشآت الفندقية والسياحية والقانون رقم 1973
ى ى المكتسبات التإيجاد تشريع يخص قطاع سياحة الغوص واألنشطة البحرية للحد من المخالفات والحوادث والكيانات الغير قانونية ، وللحفاظ علالغرفة على 

.يحققها القطاع



فى شأن الحفاظ على البيئة

مية مدير مح-وليد حسن / واألستاذ -رئيس قطاع الطبيعة -محمد سالم / مع السيد الدكتور ٢٠٢٠إجتمعت الغرفة في مدينة شرم الشيخ في نهاية أكتوبر و •
:رأس محمد الوطنية ، وتم مناقشة الموضوعات التالية 

ي اآلراء بضرورة وكان هناك تطاُبق ف. ضرورة وضع وتفعيل آلية للتنسيق بين الجهات المختلفة المتداخلة في حاالت حوادث هجمات أسماك القرش-1
ر األحمر وغرفةسرعة وضع بروتوكول يوضح األدوار ويضم كل من وزارات البيئة والسياحة والصحة والداخلية  وكل من محافظتي جنوب سيناء والبح

والتي شاركت فيها ٢٠١٠سياحة الغوص واألنشطة البحرية وذلك إعماالا للتوصيات التي صدرت بعد تحقيقات حوادث األقراش في شرم الشيخ عام 
.  الُغرفة ووزارة البيئة ُممثلة فى الدكتور محمد سالم مع الخبراء األمريكان والمتخصصين في حوادث األقراش

Introductoryاإلبتدائيةبالغوصاتالمسميالنشاطمعالتعاملبخصوصالتشاور-2 dives))نيةالمرجاللشعابالبيئيالنظامعليالسلبيةآلثارهنظرأا
.قريباا إطلقهاوالمزمعالشيخشرملمدينةالبيئةاإلدارةخطةفيتنفيذهوأماكن

–قريباا إطلقهاادةإعالمحمياتتعتزموالتي-البحريةللدورياتالسياحةووزارةالغرفةمنُممثلينينضمأنفىبرغبتهسالممحمد/دكتورعرض-3

٠واآلثارالسياحةووزارةئةالبيوزارةبينماالعاجلالقريبفيتوقيعهالمزمعالمشتركالتعاون بروتوكولفيالبندهذاضموإقترحنا،الُغرفةورحبت

/الدكتورةوافقت،ميةالعالكوروناأزمةنتيجةالراهنالوضعتداعياتتقييموبعد،البيئةووزارةواآلثارالسياحةووزارةالغرفةبينإجتماعاتعدةعقدبعد•
محافظتيمنكلفيالبحريةالمحمياتزياراترسومبتخفيض2020لسنة129رقمقراروأصدرتالقطاعُمساندةعلي-البيئةوزيرة-فؤادياسمين
وتخفيض،السياحةعودةإنتظاملحين2021نهايةحتيالبيئيةاإلدارةمناطقعلي2019لسنة204القرارتطبيقبإرجاءاألحمروالبحرسيناءجنوب
دون -االحمروالبحرسيناءجنوببمحافظتي٪50بنسبة2019لسنة204القراربموجباليوميةالرحلتلنشاتوعلياألفرادعليالمقررةالرسوم

.2021مارسنهايةحتي-السفاري 



روالتطويالتدريب دارةإتقرير



لمدربى ومرشدى الغوص والسنوركل( فصول التقوية)دورات إعادة التأهيل 

البحر األحمر
إجمالى من يلزمه 

الدورة
إجمالى العدد 
الفعلى للحضور

إجمالى عدد 
الغائبين

إجمالى عدد 
الدورات إجتاز لم يجتاز

10 5 5 2 3 2

جنوب سيناء
إجمالى من يلزمه 

الدورة
إجمالى العدد 
رالفعلى للحضو

إجمالى عدد 
الغائبين

إجمالى عدد 
الدورات إجتاز لم يجتاز

2 2 0 1 2 0

3

2

SUCCEEDED FAILED

(بحر احمر)تحليل نتائج االختبار 

2

0

SUCCEEDED FAILED

(جنوب سيناء)تحليل نتائج االختبار 

2020من يناير الى نوفمبر 



السفاري يخوتألطقمبيئيةتوعيةدورات

البحر األحمر
إجمالى عدد اليخوت 

إجمالى العدد 
المتوقع 
للحضور

العدد الفعلى 
للحضور عدد الدورات مدة الدورة إجمالى عدد 

ساعات الدورات
متوسط عدد 
الحضور بكل 

دورة
141 60 44 3 3.5 10.5 14.66667

جنوب سيناء
إجمالى عدد اليخوت 

إجمالى العدد 
المتوقع 
للحضور

العدد الفعلى 
للحضور عدد الدورات مدة الدورة إجمالى عدد 

ساعات الدورات
متوسط عدد 
الحضور بكل 

دورة

35 5 2 1 3.5 3.5 2

0 20 40 60 80

Total expected attendees #

# of Actual Attendees

(بحر احمر)تحليل نسب الحضور بالدورات 

0 1 2 3 4 5 6

Total expected attendees #

# of Actual Attendees

(ناءجنوب سي)تحليل نسب الحضور بالدورات 

2020من يناير الى نوفمبر 



دورات التوعية البيئية الخاصة باألقراش

البحر األحمر

إجمالى العدد 
المتوقع 
للحضور

العدد الفعلى 
للحضور

إجمالى عدد 
الغائبين

إجمالى 
عدد 
الدورات

مدة الدورة إجمالى عدد 
ساعات الدورات

متوسط عدد الحضور 
بكل دورة

88 69 19 2 4 8 34.5

جنوب سيناء

إجمالى العدد 
المتوقع 
للحضور

العدد الفعلى 
للحضور

إجمالى عدد 
الغائبين

إجمالى عدد 
الدورات مدة الدورة إجمالى عدد 

ساعات الدورات
متوسط عدد الحضور 

بكل دورة

85 65 20 4 4 16 16.25

50%
39%

11%

(بحر احمر)تحليل نسب الحضور بالدورات 

Actual attendees #

# of Absences

50%
38%

12%

(جنوب سيناء)تحليل نسب الحضور بالدورات 

Actual attendees #

# of Absences

2020من يناير الى نوفمبر 



دورة المدير الفنى لمدربى الغوص والمديرين الفنيين لمراكز الغوص ويخوت السفارى 

البحر األحمر
إجمالى العدد 

المتوقع 
للحضور

العدد الفعلى 
للحضور

إجمالى عدد 
الغائبين

إجمالى عدد 
الدورات إجتاز لم يجتاز عدد المعيدين 

للدورة

الغردقة 47 45 2 6 42 3 2
مرسى علم  12 11 1 1 10 1 1

جنوب سيناء
إجمالى العدد 

المتوقع 
للحضور

العدد الفعلى 
للحضور

إجمالى عدد 
الغائبين

إجمالى عدد 
الدورات إجتاز لم يجتاز عدد المعيدين 

للدورة

شرم الشيخ 45 41 4 4 36 5 0
دهب 24 22 2 2 22 0 0

93%

7%

(بحر احمر)نتائج االختبار النهائى 

Succeeded

Failed

88%

12%

(جنوب سيناء)نتائج االختبار النهائى 

Succeeded

Failed

2020من يناير الى نوفمبر 



دورات التوعية البيئية لمراكز الغوص واألنشطة البحرية 

البحر 
الحمر 

عدد مراكز 
الغوص 
والنشطة 
البحرية

العدد 
الفعلى 
للمراكز 
المشتركة

متوسط عدد 
العاملين 
المستهدف 

عدد الحضور 
الفعلى

عدد 
الدورات مدة الدورة

عدد 
ساعات 
الدورات

متوسط عدد 
الحضور بكل 

دورة
393 13 3930 99 10 3 30 27

جنوب سيناء
عدد مراكز 
الغوص 
والنشطة 
البحرية

العدد 
الفعلى 
للمراكز 
المشتركة

متوسط عدد 
العاملين 
المستهدف 

عدد 
الحضور 

الفعلى
عدد 
الدورات مدة الدورة

عدد 
ساعات 
الدورات

متوسط عدد 
الحضور بكل 

دورة
298 28 2980 365 24 3 72 15

إجمالى البحر 
الحمر و جنوب 

سيناء

إجمالى عدد 
مراكز الغوص 

والنشطة 
البحرية

إجمالى 
العدد الفعلى 

للمراكز 
المشتركة

أجمالى متوسط 
عدد العاملين 
المستهدف 

إجمالى عدد 
الحضور 

الفعلى

إجمالى 
عدد 
الدورات

مدة الدورة
إجمالى عدد 

ساعات 
الدورات

إجمالى متوسط 
عدد الحضور 

بكل دورة
إجمالى # 691 41 6910 464 34 3 102 13

94%

6%

DC & WS attended # analysis

Total DC &

WS centres

Total

subscribed

WS & DC

2020من أكتوبر الى نوفمبر 



2020إجمالى عدد المتدربين بجميع الدورات لعام 
إجمالى 

عدد 

الدورات

إجمالى 

عدد 

المتدربين

المحافظة

جنوب الدورة التدريبية

سيناء

البحر 

األحمر

3 7 2 5 (إعادة التاهيل)دورة فصول التقوية 

4 46 2 44 دورة التوعية البيئية ألطقُم يخوت السفارى السياحية

44 6 65 69

ى دورة التوعية البيئية للتعامل مع أسماك األقراش لمرشد

سفارى وُمدربى الغوص والمديرين الفنيين على متن يخوت ال

السياحية

15 141 73 68 احيةدورة المدير الفنى لمراكز الغوص ويخوت السفارى السي

34 464 365 99
رفين دورة التوعية البيئية للعاملين المحترفين والغير محت

بمراكز الغوص واالنشطة البحرية

100 664 507 285 اإلجمالى الكُلى 

فصول التقوية 

دورة توعية الطقم 
يخوت السفارى

دورة التوعية 
ع البيئية للتعامل م
االقراش 

دورة المدير الفنى

دورة التوعية 
البيئية لمراكز 

الغوص واالنشطة 
البحرية 

0 0 0 0 0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5

اجمالى عدد المتدربين بالدورات التدريبية  

ءجنوب سينا
64%

البحر األحمر
36%

اجمالى المتدربين حسب المنطقة 

فصول  دورة اطقم يخوت 3
السفارى 

دورة 
التوعية 

دورة 
المدير 

ورة التوعية 
ز البيئية لمراك
الغوص 
واالنشطة 

إجمالى عدد الدورات



2022/ 2021خطة إدارة التدريب والتطوير لعامى 

1
.   البدء بتنفيذ دورة المدراء الفنيين لمراكز السنوركل•

2
وتستهدف رفع الوعى البيئى 2020إستكمال دورات التوعية البيئية التى بدأت عام •

.  للعاملين بمراكز الغوص واألنشطة البحرية

3
.  لفةوضع خطة تنفيذ برامج تدريبية لكافة المهن بمراكز األنشطة البحرية المخت•



ئة دارة شئون البيإتقرير 



فيديوعن التوعية البيئية 19إطالق سلسلة من 
لغات مع خطوط 8للغوص والسنوركل  ب

ارشادية مكتوبة

تطوير دورات توعية إلزامية لجميع العاملين 
بالقطاع

التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 
حملة وطنية للتوعية البيئية البحرية

المشاركة في تنظيم خمسة عشر حدثًا كبيًرا 
للتنظيف في جميع أنحاء مصر وتطوير خطوط 

إرشادية مكتوبة



ترونى متوفرة اآلن باللغة العربية ويمكن تنزيلها مجاًنا على الموقع اإللكفينز مواد التوعية الخاصة بجرين
: من خالل الرابط التالى 

https://www.cdws.travel/rules/green-fins-material

أول سنة لمبادرة جرين فينز في مصر

https://www.cdws.travel/rules/green-fins-material


التسويق والعالقات العامة دارةإتقرير 
ومواقع التواصل اإلجتماعي













ةشئون العضويدارةإرتقري



عضويات جديدة36

إجمالي 890
الشهادات والخطابات 

قامت إدارة شئون الُعضوية بتقديم الخدمات التالية لألعضاء
اإلجماليسيناءنوبجالبحر الحمرالبيانم
221436قبول عضويات جديدة1
145164309خطابات العضوية2
302656(تغيير بيانات)خطابات العضوية 3

للعمالة خطابات اإلستثناءإلستخراج تصاريح عمل4
182644األجنبية

215230445إجمالي الخطابات

5
الخبرة شهادات الخبرة لتقييم الشهادة األجنبية و 

الحاصل عليها المحترف لتقديمها ضمن 
ملالُمستندات اللزمة إلستخراج تصريح الع

333972

055شهادات حسن سير وسلوك6

7
خبرة شهادة معادلة لتقييم الشهادة األجنبية وال

الحاصل عليها المحترف لتقديمها ضمن 
ملالُمستندات اللزمة إلستخراج تصريح الع

1227412196

64108172شهادات مطابقة المعايير الدولية األيزو8

219226445إجمالي الشهادات

434456890إجمالي الشهادات والخطابات 



اإلجماليسيناء نوبجاألحمرالبحر البيانم
5186137غوصبطاقة مدرب1
554196بطاقة مرشد غوص2
373572بطاقة مرشد سنوركل3
516بطاقة مدرب كايت4
112بطاقة مدرب شراع5

202بطاقة مصور سطحي أو تحت الماء6

نشطة بطاقات الموظفين والعاملين بمراكز الغوص ومراكز األ7
34649البحرية

044بطاقات أطقم يخوت السفارى 8
154214368إجمالي البطاقات

بطاقة جديدة 368إجمالي

أو تغيير بيانات/و



ت دارة تطوير تكنولوجيا المعلوماإتقرير 



ترونىاإللكموقعهابإطلقالغرفةلخدماتالرقميالتحولمناألوليالمرحلةمنباالنتهاءالغرفةقامت•
لهمتتيحتيالبالمحترفينالخاصةالحساباتكتسجيللكترونيةاإلالخدماتمنالعديديشملالذيالجديد،
علىحصولاللتسهيلالغرفةمقارلزيارةالحاجةدون لكترونياا إختباراإلوحجزالبطاقاتوتجديدإصدار

كما،نياا إلكترو الخدماتقيمةسدادإمكانيةمعاإلنترنتعبروعصريةرقميةبطريقةمكانأيمنالخدمات
معلوماتة،المعلنواالشتراطاتاإلجراءاتكافةيوضحخاصةمعلوماتبنكعلىااللكترونيالموقعيحتوي

عدةريقطعنالغرفةمعالتواصلوإمكانيةاألحمرالبحرفيالبحريةواألنشطةالغوصوأنشطةمواقععن
منلخدماتاعلىللتعرفالموقعلتصفحندعوكم.عديدةأخريوخدماتمختلفةإلكترونيةتواصلوسائل
www.cdws.travelالتاليالرابطخلل

مجالفيوالريادةالتميزوتحقيقللتطورالدائمالسعيإطارفيللغرفةالجديداإللكترونيالموقعإطلقيأتي•
الثانيةلةالمرحمناالنتهاءعلىالعملجاريأنهبالذكروالجديرالبحريةواألنشطةالغوصسياحةصناعة

دارإصاالستثناء،خطاباتوالخبرة،المعادلةشهاداتالمعاينات،كطلبالخدماتمنالمزيدتشملالتي
علىةالغرفحرصمنطلقومن.التوصيلخدماتعبروالبطاقاتالمستنداتوإرسالالعضوية،خطابات
فيالبدءغرفةالقررتفقدالبحريةواألنشطةالغوصسياحةقطاعفيالعاملينجميععلىاإلجراءاتتسهيل
منالغرفةمعنالمتعامليالسادةيضطرالحتىوالجهدللوقتتوفيراا خدماتهالتقديماإللكترونيالتعامل
.الخدمةلطلبالغرفةأفرعفيشخصياا والتواجداالنتقالإلىوغيرهمومحترفينأعضاء

علىاحتهإتوتمالبطاقاتإصداروطلباالختباراتوحجزالتسجيللخطواتتفصيليدليلإعدادتمكما•
.للغرفةااللكترونيالموقع

يمكن للمحترف تسجيل حسابه عن طريق الموقع االلكتروني للغرفة •
(https://members.cdws.travel/registration)

ةفيما يلي بعض الصور التي توضح نظام تسجيل المحترفين اإللكتروني على موقع الغرف•

تمكن المحترفين الجدد من 
ا تسجيل بياناتهم ومراجعاته

إلكترونيا  

راج تمكن المحترف من تقديم طلب استخ
قر بطاقة الغرفة دون الحاجه للحضور لم

الغرفة

تمكن المحترف من حجز 
االختبارات دون الحاجه 
للحضور لمقر الغرفة

تمكن المحترف من تسجيل 
بياناته وعرض حسابه على
الموقع الخاص بالغرفة

https://members.cdws.travel/registration




فيما يلي صورة توضيحية لصفحة حساب المحترف ويمكنه طلب الخدمات المختلفة من خالل القائمة على يسار الشاشة



محترف بنجاح على موقع الغرفة480وقد تم تسجيل أكثر من 



بينللربطيةاإللكترونالربطمنظومةتنفيذفىالغرفةشاركت
ياحيةالسللُغرفالمصرى واإلتحادواآلثارالسياحةوزارة

موقعالإلنشاءواآلثارالسياحةوشرطةالسياحيةوالُغرف
الُمنشآتمكنلتتالسياحيةالحركةبمفرداتالمعنىاإللكترونى

تحركإخطاراتعلىوالحصولالتقدممنالسياحية
ظومةمنإطارفىإلكترونيةبطريقةالسياحيةالمجموعات

.الرقمىالتحول

منظومة ربط مفردات الحركة السياحية 



تقرير إدارة ضمان الجودة 



اإلجماليجنوب سيناءالبحر األحمرالبيانم 

ز مراك/ يخوت سفاري / عدد المعاينات الفنية التي تمت لألعضاء من مراكز غوص 1
214210424أنشطة بحرية

/  يخوت سفاري / التي تمت لألعضاء من مراكز غوص الصحيةعدد معاينات السلمة 2
395277672مراكز أنشطة بحرية

1096إجمالي عام

قامت إدارة ضمان الجودة بالمعاينات التالية لألعضاء



سياحةوغرفةواألثارالسياحةوزارةبينمشتركةلجانبعملواآلثارالسياحةوزارةمكاتبمعبالتنسيقالغرفةقامتكما
والشواطيءالسقاالتباألنشطةتنفيذوأماكنالمنشأتعلىللتفتيشواألثارالسياحةوزارةبرئاسةالبحريةواألنشطةالغوص
منالفترةفيمراألحالبحرمنبكلوذلك،المقررةالفنيةواإلشتراطاتوالسلمةاألمانبمعاييراإللتزاممنللتأكدوالبحر

2020نوفمبر20حتى11من،2020فبراير4حتى2منالفترةفيسيناءوجنوب2020يناير20حتى15من
:كالتاليالحملتنتائجوكانت

المحافظة
المنشآت التي
تم المرور 

عليها

كيانات غير 
ُمرخصة

ُمخالفات تم 
رصدها بمراكز 

غوص

ُمخالفات تم 
رصدها بمراكز 
أنشطة بحرية

شركات السياحة التي
تقوم بتنفيذ نشاط

السنوركل 

مساعدة 
وتسهيل عمل 
كيانات غير 

قانونية

163323018011البحر األحمر

831031415جنوب سيناء

246426122116إجمالي



الجماليجنوب سيناءالبحر الحمرالوصف
224وفاة الغوص
022وفاة سنوركل
135غرق بفندق

3711إجمالي حوادث الوفاة
000فقد غوص
101فقد سنوركل

101إجمالي حوادث الفقد
101إصابات غوص

033إصابات سنوركل وأنشطة بحرية
011شبة غرق 

145إجمالي حوادث الصابات
51117إجمالي عام

شكوى وُمخالفة مقدمة للغرفة من قبل السائحين والعاملين بالقطاع والمنشأت 23وذلك باإلضافة إلى التحقيق في عدد 
.بكل من البحر األحمر وجنوب سيناء

وقامت إدارة ضمان الجودة بالتحقيق فى الحوادث التالية



تقرير اإلدارة المالية

لسنةالماليالمركز ٢٠٢٠-٢٠١٩

https://cdws.travel/downloads/rulesAndRegulations/Balance-Sheet-19-20-AR_1b5e5.pdf

٢٠٢٠التقديريةالموازنة -٢٠٢١

https://cdws.travel/downloads/rulesAndRegulations/Estimated-Budget-20-21-AR_96a67.pdf

https://cdws.travel/downloads/rulesAndRegulations/Balance-Sheet-19-20-AR_1b5e5.pdf
https://cdws.travel/downloads/rulesAndRegulations/Estimated-Budget-20-21-AR_96a67.pdf

