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 جائحة كورونا المستجد :    -1

 

 

 

حضراتكم   المستجد    فيروس   أنتعلمون  أجمع،  إجتاح  كورونا  تعليق  العالم  عليه  ترتب  الذى  األمر 

الطيران   العالم  حركة  أنحاء  توقفى شتى  ثم  الوافدة  الف  ومن  السياحية  تم الى مصر،  حركة    وبالتالى 

وال الفعاليات  جميع  اإلجتماعية  ح تعليق  والمناسبات  والكافيتريات فالت  السياحية  المطاعم  وكافة 

والصحية   الليلية  والنوادى  السباحة  ووالكازينوهات  الجحمامات  فنادق  عموم  وذلك داخل  مهورية 

اإلحت اإلجراءات  إنت ضمن  لمواجهة  المستجدر  شارازية  كورونا  تأثرت،  فيروس  السياحة    وطبعاً 

الص) سواء  بالسلب بشكل كبير   الجهود  على  لذلك كان البد من تضافر كل   ) المحلى  أو  الدولى  عيد 

لمقاومة هذا الوباء الخطير، وبالفعل تم التنسيق بين كل من غرفة المنشآت الفندقية واإلتحاد المصرى 

 الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية. و اآلثار  و   حةالسيا تىللغرف السياحية ووزار
 

ع الفنادق األعضاء من خالل إرسال سلسلة من  ــل مـ واص ـالت ـة ب ـرفـامت الغـ ق  دـقـار فـذا اإلطـوفى ه

إلفادتها بكافة المعلومات  ألول مرة فى تاريخ الغرفة  (  منشور    120)  والتى تخطت عدد  منشورات،  ال

  قـام   فـقـد  متصل   سياق ، وفى  بهة إنتشار فيروس كورونا المستجدصة بمجاخاالو   لهاالواردة  والبيانات  

واإلشـتـراطـات الـوقائـيـة لمكافحـة جائحـة  س الــوزراء بـاإلعـالن عـن الضوابـط واإلجراءات  لـمج 

، باللغتين } العربية و  فى حينه    والذى تم إرسالها لجميع الفنادق  COVID – 19المستجد  كورونا  

 فى ظل جائحة كورونا. السائحين ة { إلعادة إستقبال زي لياإلنج 
 

السياتوجيهات و   وعلى ضوء الفنادق إلفادتها بضرورة زارة  الغرفة بمخاطبة  قامت  فقد  حة واآلثار 
المرحلة  تلك  فى  العمالة  تلك  تسريح  الى  اللجوء  وعدم  بها  الخاصة  الفندقيه  العمالة  على  الحفاظ 

التى الراهنة  واألوضاع  للتشغيل  عي ي  الحرجه  تام  إستعداد  هناك  يكون  حتى  السياحي،  القطاع  شها 
األمور مرة معدالت الجودة والكفاءة فى فترة ما بعد تجاوز المرحلة الحالية وعودة    الفندقى بأعلى

 أخرى الى مسارها الطبيعي. 
 

بعض   مومنحهتأجيل بعض المديونيات  لتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة للحصول    كما
الضريبة على الدخل وعلى   آجلمد    مثل،  أوالً بأول   الفنادقجميع    والذى تم إرسالها الىاإلستثناءات  

المنشآة  صاحب  حصة   ( اإلجتماعية  التأمينات  إشتراكات  سداد حصص  آجل  ومد  المضافة  القيمة 
قم ر  ونوذلك فى ضوء إنتهاء المهلة المنصوص عليها فى القان   2020/    12/    31والعامل ( حتى  

 الخاص باإلجراءات المالية لمواجهة فيروس كورونا.  2020لسنة  24
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المنعقدة  الثالث للجنة الوزارية للسياحة واآلثار  القرارات الصادرة عن اإلجتماع  وكذا بشأن إعتماد 
بشأن مقترحات القطاع السياحى الخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خالل    2020/    9/    27بتاريخ  

من  وسلما إعتباراً  الشتوى  السياحى  ت   2021/    4/    30وحتى    2020/ 11/ 1م  حفيز  وبرنامج 
اإلدارى عـلى المنشآت الفندقيــة الطيران، هذا وقد أكدت وزارة السياحة على عــدم تـوقـيـع الحجـز  

بالموافقة على الوزراء  تأكيد مجلس  تم  الحالية، كما  األزمة  إنتهاء  لحين  المتعثرة  يل  أج ت   والسياحية 
 .  12/2020/ 31سداد إستهالك الكهرباء والغاز والمياه حتى 

 
ببعض الشكاوى    مخاطبة اإلتحاد المصرى للغرف السياحية إلحاطته  تتم  فقد  لخصوصذات اوفى  

الفنادق بعض  قبل  من  للغرفة  تتضمن    الواردة  }  والتى  مثل  الجهات  بعض  الكهرباء قيام  شركات 
العقارية والهيئ  للتأمينات اإلجتماعية { بإتخاذ إجراءات تخالف ما  الة  ومصلحة الضرائب  هو  قومية 

وذلك دون األخذ فى اإلعتبار قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء الصادرة فى   ،  عاليهمشار إليه ب 
 هذا الشأن. 
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وع إنشاء     -2 ن بالمنشآت الفندقية  مشر قاعدة بيانات العاملي 
 :    يةوالسياح

 
 

سياحة بالتنسيق مــع وزارة الـداخلية  ى تكليف السيد رئيس الجمهـوريـة بـقـيــام وزارة الـارة الـباالش
الع االدارة  المعلومات  )  لتكنولوجيا  منظومة    –امة  إعداد  من  لالنتهاء   ) واآلثار  السياحة  شرطة 

 ة . حي يااليكترونية الدخال بيانات كافة العاملين بالمنشات الفندقية والس
 

نات للعاملين بالمنشات الفندقية  بشان انشاء قاعدة بيا  2014لعام    537وتفعيال للقرار الوزاري رقم   
دة  ــباعادة تشكيل اللجنة الدائمة النشاء قاع  2019لعام    62اري رقم  والسياحية والُمعدل بالقرار الوز

وال الفندقية  المنشات  قطاع  رئيس  برئاسة  لتكون  العاملين  وتضم اح سي بيانات  السياحة،  بوزارة  ية 
رفة ـ غ –وزارة السياحة  –رطة السياحة واالثار ـة لشـامـعـة االدارة ال ـي ـوزارة الداخل اللجنة ممثلي ) 

الفندقية   لالتحاد    –المنشات  االمني  المستشار  اللواء  السيد  بحضور   ) السياحية  المنشات  غرفة 
 –مثلي )االدارة العامة لشرطة السياحة واالثار  م  ضموالغرف التابعه له ، وقد تم تشكيل امانه فنية ت

السياحة   المستشار غرفتي    –وزارة  اللواء  السيد  بحضور   ) السياحية  المنشات  و  الفندقية  المنشات 
 المني لالتحاد والغرف التابعه له، لمتابعه اعمال اللجنة الدائمة لقاعدة البيانات   .ا
 

 -الهدف من انشاء قاعدة البيانات : 
 

مصر     - بجمهورية  والسياحية  الفندقية  بالمنشات  للعاملين  بيانات  قاعدة  واستخراج انشاء  العربية 
 كارنية موحد مؤمن لكافة العاملين.

 
 تنفيذ توجه الدوله بميكنة كافة التعامالت بين المواطنين وكافة االجهزة بالدولة.  -
 

ح من العمل بالمنشات بما فيها العماله  صلي   الكشف الدوري على كافة العاملين أمنيا واستبعاد من ال  -
او مؤقته ويتم دعمها ببيان بالمخالفات التي يرتكبها هؤالء العاملين    االجنبية سواء كانت عمالة دائمة

 تفعيل القائمة السوداء، واتخاذ كافة االجراءات االستباقية للحد من الجرائم السياحية.ل
 

الجهات   مع  بالتعاون  الغرفة  نجحت  العامة   )التالية  نية  معالوقد  االدارة  في  متمثله  الداخلية  وزارة 
ال وزارة  –معلومات  لتكنولوجيا  واآلثار،  السياحة  لشرطة  العامة  المنشآت   االدارة  غرفة  السياحة، 

النتهاء من البرنامج الخاص بتسجيل  فى أالسياحية والشركة المنفذه لبرنامج قاعدة بيانات العاملين (  
 مليـن بالفنـادق.عاالكافـة بيـانـات 

 
االدا الداخلية  وزارة  )ممثلي  تضم  لجنة  تشكيل  تم  المعلومات  كما  لتكنولوجيا  العامة  شرطة    –رة 

واآل السياحة    –ثار  السياحة  وزارة  الفندقية   –ممثلي  المنشآت  بغرفة  المعلومات  نظم  ومسئول 
 لمنفذة للبرنامج ( لتدريب ا كةة المنشآت السياحية وممثلي الشرــرفـغـومات ب ـلـم المعـظـومسئول ن 
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ا على  البيانات  ادخال  على  من الفنادق  االنتهاء  بالفعل  وتم   ، )القاهرة   لبرنامج  محافظات  تدريب 

 االقصر واسوان (  –البحر االحمر  –شرم الشيخ  –الكبرى 
 

لجائ  نظراً  االسكندرية  بمحافظة  والسياحية  الفندقية  المنشات  تدريب  تاجيل  فير وتم  كرو حة  نا  وس 
لفندقية والسياحية بمحافظة ، وجاري االن االعداد  الداء  تدريب المنشات ا  COVID19المستجد  

 االسكندرية ومطروح . 
 

المنشات  على  الموقعه  الجزاءات  الئحة  السياحة  وزارة  من  صدر  فقد  االمر  اهمية  على  وللحفاظ 
ال بيانات عامليها على  ادخال  التي تتخلف عن  الدائمة على   ، وتم  برنامجالفندقية  اللجنة  االتفاق من 

الغرفة   قامت  وعليه  الجزاءات،  بالمحافظات تلك  الفندقية  المنشات  كافة  على  الغرفة  منشور  بتعميم 
ت  البيانات وفي التي  المدخلة على قاعدة  البيانات  الدقة في صحة  بها بتحري  التدريب  م االنتهاء من 

 نوني . ء القاحال عدم االلتزام سيتم توقيع الجزا
 
 

العام كارنيهات  الشرطة الستخراج  مطابع  مع  الغرفة  لتعاقد  والسياحية  ووفقاً  الفندقية  بالمنشات  لين 
اال البيانات  بقاعدة  تلك المقيدين  تزوير  لعدم  الالزمة  االمنية  االجراءات  توفير  لضمان  ليكترونية 

عدد   بتوريد  الشرطة  مطابع  قامت  الغروقامكارنيه    10196الكارنيهات،  بمرت  وتوقف فة  اجعتها 
 .  COVID19رونا المستجد واالمر في ظل جائحة فيروس ك

 
بارجاء طباعة باقي الكارنيهات لحين اشعار   2020/ 19/3كما تم مخاطبة مطابع الشرطة بتاريخ   

لفترة  نظراً  وذلك  الطباعه  باستئناف  الحقا  لموافاتهم  الشان  هذا  في  مخاطباتهم  اعادة  ولحين  اخر 
  شهر من تاريخ الطباعه ونظراً   12ن مدة صالحية الكارنية  وحيث أخاصة    لسياحينشاط اتوقف ال

 وى خالل فترة التوقف .لعدم استخدامها في الوقت الراهن وانها ستصبح دون جد 
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 اإلدارة العامة للحماية المدنية :   -3

 ماية المدنية :  لحل حل المشاكل المقدمة من الفنادق المتعلقة باإلدارة العامة -

 

 

 

ن والبـنـاء  للحماية المدنية والمركز القومي لبحوث االسكا  تـقـوم الـغـرفــة بالتنسيق مع االدارة العامة
مالحظات  من  بشكوى  للغرفة  تتقدم  التي  للفنادق  حلول  إليجاد  الحريق(  اخطار  من  الوقايه  لجنة   (

والح  العون  تقديم  بالفعل  وتم  المدنية،  بالقاهرة ل  لوالحماية  الفنادق  من  للعديد  المشاكل  من  العديد  في 
 اخرى .الكبرى وبمحافظات 

 

اطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق :   -  الكود المرصى ألسس التصميم وإشتر
 

ضوء الخاص    على  للحريق  المصري  الكود  بنود  بعض  بتعديل  الوزراء  مجلس  رئيس  دولة  معالي  توجيهات 
الفندقي المدنية  و  ة،بالمنشآت  للحماية  العامة  االدارة  المعنية )  الجهات  مركز بحوث االسكان    –تشكيل لجنة تضم 

والسياحية( بحض  –والبناء   الفندقية  المنشات  والغرف  غرفتي  المصري  المستشار االمني لالتحاد  اللواء  السيد  ور 
ة المشكلة للتسهيل على المنشات جنللالتابعه له، لتعديل بعض بنود الكود المصري لمكافحة الحريق، وحرصاً من ا

المعلومات  واعطاء  والسياحية  المعنية    الفندقية  الجهات  بحضور  اللجنة  اجتماعات  توالت  فقد   ، ودقيقة  واضحة 
ضور وزارة السياحة واالثار بعض االجتماعات والتي كانت عنصر هام في تلك االجتماعات وبفضل المجهود  وح

المقدم من طا الا  قم المبذول والتعاون  اللواء مدير االدارة  السيد  المدنية برئاسة  للحماية  العامة  عامة للحماية  الدارة 
لدائمة لكود الحريق بمركز بحوث االسكان والبناء والسادة  المدنية وكذا االستاذ الدكتور رافت شميس رئيس اللجنة ا

شتراطات  ال   (CHECK LIST) ش  المهندسين القائمين على اعداد الكود ، فقد تم صدور قائمة الفحص والتفتي
 دقية القائمة على النحو التالي : ات الفنـشـلمنذا اـة وكـمـالتامين للمنشات الفندقية العائ

 
تم صدور قائمة الفحص والتفتيش الشتراطات تامين المنشات العائمة القائمة ، وكذا النشرة  2019/ 12/ 2بتاريخ    -1

 مات المتحركة والثابته والمنشاه قبل صدور الكود المصري للحريق .ائ لعالخاصة بتامين ا 2019لسنة   1الفنية رقم  

 
تم صدور قائمة الفحص والتفتيش الشتراطات تامين المنشات الفندقية القائمة المقامة قبل   21/5/2020بتاريخ    -2

للكود المصري الصادر بالقرار الوزاري رقم    1998صدور الكود المصري سنه   س س ال  2019لسنة    526ووفقاً 

 .ني الفندقية القائمة"التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من اخطار الحريق "المبا 
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المدنية   للحماية  العامة  المعنية ) االدارة  الجهات  اللجنة بحضور  العديد من اجتماعات   –وتلى ذلك 

والبناء   االسكان  بحوث  واالثار    –مركز  السياحة  ا-وزارة  المنشات  والسياحية(  ندلفغرفتي  قية 
، وتم  2008وحتى    1998ل الفترة ما بين  للوقوف على وضع المنشات الفندقية القائمة المقامة خال 

العديد من المراسالت بي  الفندقية ومركز بحوث االسكان والبناء بشان تلك تحرير  ن غرفة المنشات 
ائية( والمعتمدة من  نهال  (CHECK LISTالفترة انتهت الى اعادة اصدار قائمة الفحص والتفتيش  

والخاصة    23/9/2020ث االسكان والبناء بتاريخ  اللجنة الدائمة لكود الحريق بالمركز القومي لبحو 
لعام   526ت الفندقية القائمة وفقا للكود المصري الصادر بالقرار الوزاري  باشتراطات تامين المنشا

من  2019 المنشات  لحماية  التنفيذ  واشتراطات  التصميم  الفندقية خطا  السس  "المباني  الحريق  ار 
المب  االول  بالبند  والمتضمنه  رقم  القائمة"،  البناء  قانون  احكام  صدور  قبل  المقامة  لسنه    119اني 

 التنفيذية . والئحته 2008
 

وانطالقاً من دور غرفة المنشات الفندقية في رعاية مصالح اعضائها فقد تم تعميم منشورات الغرفة 
ائمة الفحص لعائمة وكذا المنشات الفندقية القائمة والمرفق بها النشرة الفنية وقا  يةعلى المنشات الفندق

 بالفنادق القائمة كال فيما يخصه .  والتفتيش الخاصة بالعائمات وقائمة الفحص والتفتيش الخاصة
 

 2019لسنة    526و   525وبناءاً على طلب وزارة السياحة بمد مهلة تنفيذ القرارين الوزاريين رقمي  
الوزراء بجلسته رقم   ن العمل بالكود المصري السس التصميم واشتراطات التنفيذ وموافقة مجلسشاب 

بالقراري   4/3/2020بتاريخ    81 العمل  مهله  مد  ستة على  لمدة  اليهم  االشارة  السابق  الوزاريين  ن 
  تم والناص في مادته االولى على ان ي   2020لعام    160فقد صدر قرار وزير االسكان رقم    اشهر

المنشات  ا لحماية  التنفيذ  واشتراطات  التصميم  السس  المصري  بالكود  الحريق  لعمل  اخطار  من 
القائمة  –)العائمات   الفندقية  الصادري   المباني  رقمي  (  الوزاريين  بالقرارين  لسنة   526و   525ن 

عليه تم تعميم منشورات الغرفة و   22/2/2020من اليوم التالي لمضي ستة اشهر من تاريخ    2019
لقرار وزير االسكان رقم    لإلفادة بأنه(    54و 52و  46م )قاار فانه ال توجد    2020  لسنة  160وفقاً 

 )مهل( بعد هذا التاريخ وهو تاريخ قطعي للتنفيذ. 
 
 
 

 
بتاريخ   اللجنة  اجتماع  عقد  تم  اللجنة  اجتماعات  ضوء  المعنية    6/7/2020في  الجهات  بحضور 

غرفة   –وزارة السياحة    –القومي لبحوث االسكاتن والبناء  ز  ركالم  -)االدارة العامة للحماية المدنية  
له ، لمناقشة الية دقية ( بحضور السيد اللواء المستشار االمني لالتحاد والغرف التابعه  المنشات الفن 

الممنوحة   المهلة  انتهاء  قبل  المدنية  بالحماية  الخاصة  الالزمة  المعاينات  الفندقية في  المنشات  متابعة 
 .  22/8/2020حتى 

 
رقم    الغرفة  منشور  تعميم  تم  ع  7/7/2020بتاريخ    58وعليه  قطاع  والناص  من  تسهيال  انه  لى 

واالدا واالثار  السياحة  بوزارة  تم التراخيص  الفندقية  المنشات  وغرفة  المدنية  للحماية  العامة  رة 
" مباشرةلتقدم "ا  عةعلى قيام المنشات الفندقية المستوفاه لالشتراطات سر  -بشكل استثنائي  –الموافقة  

 للحماية المدنية وفروعها الجغرافية بطلب 
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بوقت كاف الستخراج التراخيص وذلك لعدم تكدس    21/8/2020اء المعاينة وذلك قبل تاريخ  جرال

 . 22/8/2020اجراءات المعاينات مع قرب تاريخ انتهاء المهل  
 

 

لمشكلة لمناقشة وتحديد اشتراطات الوقاية من  ا  نةيجدر االشارة الى انعقاد العديد من اجتماعات اللج 
الب  بالفنادق  الحريق  الخاص اخطار  الكود  مقترح  من  االنتهاء  تم  وبالفعل  السياحية  والمخيمات  يئية 

،  با  ) والمؤقته  )الدائمة  الخيام   / السرادقات  وكذا  السياحية  والمخيمات  البيئية  السياحية  لمنتجعات 
بحوث االسكا قيام مركز  القرارات وان  وجاري  بالعرض على معالي وزير االسكان الصدار  لبناء 

 الخاصة بذلك .
 

الساده  من  عدد  وكذا  االدارة  مجلس  عضو  الشاعر  هشام  االستاذ  السيد  اجتماع  الى  يشار  كما 
والتفتيش   الفحص  قائمة  بالبحر االحمر لطرح وتوضيح  الغردقة  الغرفة بمدينة  االعضاء بمقر فرع 

CHECK LIST  ه العاا  ذاوحضر  االدارة  مدير  العميد  السيد  بالبحر  الجتماع  المدنية  للحماية  مة 
الغرفة حمر  اال فرع  بمقر  االعضاء  السادة  من  وعدد  الشاعر  هشام  االستاذ  السيد  اجتماع  وايضاً 

سيناء   والتفتيش  بجنوب  الفحص  قائمة  وتوضيح  االجتماع    CHECK LISTلطرح  هذا  وحضر 
 للحماية المدنية بجنوب سيناء مةعاالسيد العقيد مدير االدارة ال

 
وال  - والتفتيش  الفحص  قائمة  إصدار  وان وبعد  الفندقية  المنشات  قبل  من  بها  من حرص عمل  طالقاً 

الغرفة على مصالح السادة االعضاء بها فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومي لبحوث 
بتاريخ   الفندقية  المنشات  الخدمة اإلستشارية    11/3/2021االسكان والبناء وغرفة  تقديم  الى  يهدف 

اً ألكواد الحريق المنظمة للمباني والمنشأت الفندقية الثابته والعائمة من الهندسية المتعلقة بالفنادق طبق
والمستندات  الرسومات  جميع  فيها  يدخل  الفندقية  المنشأت  غرفة  تنشؤها  اليكترونيه  منظومة  خالل 

 . ا طبقاً لألكواد الصادرة في هذا الشأنواألوراق التي سيتم مراجعاته

 
حوث اإلسكان والبناء من  رئيس مجلس إدارة المركز القومي لب على ان يتم تشكيل لجنة بقرار من   

أعضاء لجنة كود الحريق وأعضاء من الحماية المدنية والمستشار األمني لإلتحاد المصري للغرف 
لذلك إلبداء المالحظات السياحية والغرف التابعه له وتعيين من تراه غرف ة المنشأت الفندقية مناسباً 

ا المباني  بشأن  تأمين  الفنية  إلشتراطات  والتفتيش  الفحص  لقائمة  وفقاً  عليها  المعروضة  لفندقية 

الفندقية  الم الفنادق    (CHECK LIST)نشأت  الواردة من  الشكاوى  اللجنة بفحص  تلك  كما تختص 

 بمعرفة الحماية المدنية وإبداء الرأي الملزم فيها. بشأن تقارير المعاينه السنوية المعتمدة
 
 

 بشـنن،  اءوالبنـالمركـ  الوـومل لبحـوإل اانـكان  وتوكول تعاون بين الغرفـة وربتوقيع  تم    هذا وقد

 ة إلكترونية خاصة بالحماية المدنية.وممنظ  إنشاء
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وزارة    -4 ن  وبي  المختلفة  بغرفه  السياحة  قطاع  ن  بي  للربط  ونية  اإللكتر المنظومة 
 :   الداخلية 

 
 

توقيع   2/2/2016بتاريخ   تعاون    تم  وزارةبروتكول  بين  العامة    مشترك  )االدارة  وتمثلها  الداخليه 
السياحة واال  لتحويل ما هو  ر  ثالشرطة  له ،  التابعه  السياحية والغرف  للغرف  المصري  ( واالتحاد 

معمول به يدويا الى نظام اليكتروني عن طريق انشاء منظومة اليكترونية للربط بين مفردات الحركة  
اجهزة وزارة الداخلية بما يكفل تامين    ر للربط بين قطاع السياحة معسياحية وشرطة السياحة واالثاال

 السياحية بالبالد، وذلك بهدف تحقيق أعلى معدالت التامين . ة ركالح 
 

للمنظومة(   المنفذة  )الجهه  المخابرات  جهاز  بين  االليكترونية  المنظومة  تنفيذ  عقد  توقيع  تم  كما 
 . 19/11/2017صري للغرف السياحية  بتاريخ واالتحاد الم

 
دقية والغرف السياحية وشرطة  فن الوقد عقدت عدة اجتماعات ضمت ممثلي االتحاد وغرفة المنشات  

المنفذة  )الجهه  العامة  المخابرات  وجهاز  الداخلية  بوزارة  المعلومات  وتكنولوجيا  واالثار  السياحة 
اال المستشار  اللواء  السيد  بحضور  التابعهللمنظومة(  والغرف  لالتحاد  تلك له    مني  بعض  وحضر 

المختلفة بقطاعاتها  السياحة  وزارة  ممثلي  المعنية    لكوذ  االجتماعات  الجهات  كافة  بين  للتنسيق 
للوصول الفضل وانسب الحلول والخروج بالمنظومة الجديدة على اكمل وجه ممكن، كما تم توريد  

وتفع الـهـاتف  خــطــوط  وكذلك  االجهزة  السرعكافة  فائق  االنترنت  مقـر شـرطـة يل خدمة  داخل  ة 
  .مركز االخطارات بوزارة الداخليةالسياحة 

 
تم التجريبي  الا  وقد  التشغيل  اجراء  تم  كما   ، المركزية  المنطقة  لفنادق  التدريب  مرحلة  من  نتهاء 

النتهاء لبعض الفنادق وكذا وضع خطة تدريب تشمل باقي الفنادق بجميع انحاء الجمهورية، وعقب ا
س المنظومة  اعداد  بتسليمهمن  المنفذة  الشركة  والغرف تقوم  السياحية  للغرف  المصري  لالتحاد  ا 

   عه له تسليم نهائي.اب لت ا
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 كامــــيــــــرات المــراقـــبـــة : -5
 

الس لشرطة  العامة  االدارة  مدير  اللواء  السيد  كتاب  للغرفة  يتضمني ورد  والذي  واالثار  ان   احة 
االمنية   ب الخااالشتراطات  الكاميرات صة  من  الكافي  العدد  تركيب  في  تتمثل  المراقبة  كاميرات 

ع انحاء ـي ـا جمــداهــتكفل مراقبة وحماية المنشأه من الداخل والخارج بحيث تغطي م  بنقاطضعها  وو 
والشوارع ع المنشاه  التعرف  رؤية  مقياس  مدى  في  الشخص  صورة  تكون  وان  عليها  لى المطلة 

ر  ضيح صورة قائدها ومستقليها، مع حظا وتو ت السيارات وانواعها والوانهالهوية وتمييز ارقام لوحا
ميرات مراقبة في االماكن التي تتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية يب كاترك 

ي الصادرة للنزالء، كما تم ارفاق بيان بالمواصفات الفنية الموحدة لمنظومة كاميرات الرصد المرئ 
 ظومة كاميرات الرصد المرئي . الدائمة للتنسيق االمني لمن  عن اللجنة القومية

 

قبل السيد اللواء المستشار االمني لالتحاد المصري والغرف السياحية مع السيد ل من  لتواصوقد تم ا
مع واالجتماع  واالثار،  السياحة  لشرطة  العامة  االدارة  مدير  الداخليه  وزير  مساعد  سيادته    اللواء 

بي الفرق  على  المللوقوف  داخل  المراقبة  كاميرات  وكاميراتن  الفندقية  الخاص  نشات  ة المراقبة 
ابال لجنة  ،  لمرئيرصد  تشكيل  في  للرغبة  السياحة  وزير  معالي  بمخاطبة  الغرفة  قامت  عليه  وبناءاً 

لال  االمني  المستشار  اللواء  السيد  وحضور  الغرفة  واعضاء  السياحة  وزارة  ممثلي  تحاد تضم 
  شرطة السياحة واالثار والجهات المعنية   له وكذا حضور السادة مسئولي  المصري والغرف التابعه

 لى الوضع النهائي لتفعيل وتوصيف كاميرات المراقبة بالمنشات الفندقية .فاق علالت 
 

واالثار   السياحة  لشرطة  العامة  )االدارة  تضم  لجنة  تشكيل  تم  السياحة    –وعليه  غرفة   –وزارة 
ى  عقدت اول، وقد  تحاد والغرف التابعه لهد اللواء المستشار االمني لاللمنشات الفندقية( بحضور السي ا

بتاريخ  ماعاتاجت  الكاميرات   10/2019/ 23ها  ومواصفات  معايير  وتحديد  لمناقشة  الغرفة  بمقر 
 يضم  30/10/2019وتالها اجتماع بتاريخ 2014لعام  655 رقـم وزاريـــالصادر بشانها القرار ال

 
  سياحة رة الوزا  -ادارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية    –ة السياحة واالثار  )االدارة العامة لشرط

–   ، له  التابعه  والغرف  لالتحاد  االمني  المستشار  اللواء  السيد  بحضور   ) الفندقية  المنشات  غرفة 
( رقم  الوزارى  القرار  بين  الفرق  على  لسنة    655للوقوف  ال  2014(  مجلس  وقرار  رئيس  سيد 

 هى الى التوضيح : والذي انت 2015( لسنة  1032 الوزراء رقم )
 
ظومــة الكــاميرات الخارجيــة للفنــدق والتــي ن خــاص بم  2015م  لعــا  1032ء  ن قرار مجلس الــوزراأ

خاص بمنظومة الكاميرات الداخليــة  2014لعام  655ما القرار الوزاري رقم أ  تسمى الرصد المرئي
 .للفندق

 
تم عق اجتماع  كما  بتاريخ  د  الخاصة وتم خالله مناق  11/2019/ 13اخر  الفنيه  المواصفات  شة كود 

 ة ـي ـن ـفـرئي للمنشات السياحية ، اوضح خالله ممثل ادارة المساعدات ال د المالرص بمنظومة كاميرات
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تحت االنشاء او  بوزارة الداخلية انه سبق االتفاق على تطبيق كود الكاميرات على المنشات الفندقية  
الفن  منظومالمنشات  بها  يوجد  ال  التي  وتقدقية  االساس  من  كاميرات  منظومةة  بعمل  رات كامي  وم 

مع  ج  متوافق  هو  بما  المنظومة  كاميرات  يستوفي  بالفعل  القائمة  الفندقية  المنشات  بشان  اما  ديدة 
 لرصد المرئى. المنظومة المتاحة حالياً بالمنشاه وذلك بعد العرض على اللجنة القومية ل

 
 

ظومة  ي لمناالمنبالعرض على اللجنة القومية الدائمة للتنسيق     2020اير  لسياحة في ين قامت وزارة ا

مسـاعـد وزير السياحة واآلثار    -  السيد األستاذ / عبد الفتاح العاصى  ، الكاميرات من خالل حضور

لكاميرات مة للتنسيق االمني لمنظومة ااجتماع اللجنة القومية الدائ ،  لشئون المنشآت الفندقية والسياحية

دول اعمال اللجنة وذلك ضمن ج اقبة  وادراج موضوع تجهيز المنشات الفندقية بانظمة كاميرات المر

الخاصة  الفنية  والمواصفات  المعايير  لوضع  الفنية  اللجنة  اليها  توصلت  التي  التنفيذ  رؤية  لعرض 

العام )االدارة  الجهات  بحضور  المراقبة  واالثار  بكاميرات  السياحة  لشرطة  المساعدات ا  –ة  دارة 

 قية (.الفندنشات غرفة الم –وزارة السياحة  -ة الداخلية الفنية بوزار

 

تم إداراج الموضوع باللجنة الدائمة للتراخيص برئاسة معالي الدكتور خالد     7/9/2020و بتاريخ  
وزار من  لجنة  تشكيل  معاليه  وقرر  واالثار  السياحة  وزير  مع العناني  الفنادق(  )قطاع  السياحة   ة 

)ادارة الداخلية  وزارة  الفنية    جهات  السياحة  –المساعدات  شرطة  االتحاد ثار(  واال   قطاع  وتضم 
 المصري للغرف السياحية .

 
 

السياحة   15/9/2020بتاريخ   وزارة  ضم  الفنية  للمساعدات  العامة  االدارة  بمقر  اجتماع  عقد  تم 
شر وقطاع  الفنادق(  )قطاع  اواالثار  وبحضور  واالثار  السياحة  االمني طة  المستشار  اللواء    لسيد 

وور  ، السياحية  والغرف  المصري  نت لالتحاد  ادت  وزير  ائج  مساعد  اللواء  السيد  بخطاب  الجتماع 
للتنسيق االمني   الدائمة  القومية  اللجنة  الداخلية لقطاع نظم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رئيس 

ال الرصد  كاميرات  والمؤرخ  لمنظومة  واال  2020اكتوبر    12مرئي  السياحة  لوزارة  ثار  والموجه 
اللجنة   اجتماع  توصيات  به  الالقوموالموضح  الرصد ية  كاميرات  لمنظومة  االمني  للتنسيق  دائمة 

 كالتالى :   وهم ثالث حاالتبشان الوضع الحالي للمنشات الفندقية  15/9/2020المرئي بتاريخ 
 

بها منظومة كامي  -1 / خارجي( منشات مركب  )داخلي  وحاصلة على ترخيص من    رات مراقبة 

 . ثاروزارة السياحة تنسيقا وقطاع شرطة السياحة واال 
 

منشات مركب بها منظومة كاميرات مراقبة )داخلي / خارجي( ومطلوب منها استيفاء جزئي   -2

 الستكمال المنظومة  
 

 منشات لم تقم بتركيب منظومة كاميرات مراقبة  -3
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اجتما  14/10/2020  ريخبتا عقد  الفن تم  المنشات  غرفة  بمقر  برئاسة  ع  عبد  دقية   / األستاذ  السيد 

بحضور وزارة   ،مسـاعـد وزير السياحة واآلثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية  -  عاصىالفتاح ال

ال  السيد  بحضور  الفندقية  المنشات  غرفة  ممثلي  وكذا  واالثار  السياحة  شرطة  قطاع  لواء الداخلية 

لالتحا  االمني  وت المستشار  السياحية  والغرف  المصري  عن د  الناتجه  التوصيات  الى   االشارة  م 

ااجت  بتاريخ      للجنةماع  المنعقد  المرئي  الرصد  كاميرات  لمنظومة  االمني  للتنسيق  الدائمة  القومية 

جنة الدائمة  والمشار اليه عاليه ،بتشكيل لجنة تضم قطاع شرطة السياحة واالثار والل  15/9/2020

وذلك ة له  اد المصري للغرف السياحية والغرف التابعزارة السياحة واالثار واالتح للرصد المرئي وو 

اع تنسيقي يضم الجهات ــمـت ـج إراء  ـــلمنـــاقشة الضوابط الخاصة بالكاميرات ، وعلية تم بالفعل اج 

حاد االت  –الدائمة للرصد المرئي  اللجنة    –قطاع شرطة السياحة واالثار    –) وزارة السياحة واالثار  

السياحية (  للغرف  ال  المصري  ان قطاع شرطة  االتفاق خالله على  السلطة  واال  سياحةوتم  ثار هي 

 . المختصة التي تتعامل معها وزارة السياحة واالثار فيما يتعلق باي اشتراطات امنية
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بالم  -6 الموضحة  األمنية  اطات  رقم  اإلشتر مالصاد  1998لسنة    1نشور   وزارة ر   ن 
 :   السياحة  

 

 

بتاريخ   البمقر وزا  7/9/2020تم عقد اجتماع  للتراخيص   سياحةرة  الدائمة  للجنة  بالزمالك  واالثار 
برئاسة معالي الدكتور خالد العناني وزير السياحة واالثار بحضور الجهات )قطاع شرطة السياحة 

الف  –واالثار   المنشات  للغر  -ندقية  قطاع  المصري  الاالتحاد  المنشات  وغرفة  السياحية  فندقية(  ف 
الفندقية والذي نظمها  االش  منها  وتضمن جدول االعمال عدة موضوعات بالمنشات  االمنية  تراطات 

وزارة السياحة وما تضمنة من اشتراطات تركيب جهاز من  صادر  ال  1998ام  ـعـل  1م  ــالمنشور رق
 الشان.ي دارت في هذا والمناقشات الت    X-RAYال

 
 

برئاسة  كماالً واست  تنسيقي  اجتماع  اجراء  تم  المناقشات  لتلك  األستاذ  عب   السيد  الف/  العاصىد   -  تاح 

والسياحية الفندقية  المنشآت  لشئون  واآلثار  السياحة  وزير  الفندقية  مسـاعـد  المنشآت  غرفة  بمقر   ،

و   14/10/2020بتاريخ   السياحة  شرطة  )قطاع  الجهات  الفندقي بحضور  المنشات  ة(  االثاروغرفة 

 صري والغرف التابعهد المالتحاي لشار االمنالمست  –اء عبد الرحيم حسان بحــضـــور الســيد اللـو 

واالشتراطات االمنية    1998لعام    1له ، ودارت مناقشات موسعه حول البنود السبعه للمنشور رقم  

افة بند توضيحي  تعديل بنود المنشور مع اضلى  للفنادق حسب الفئة وانتهت المناقشات الى االتفاق ع

 الي :و الت النح علىب الكاميرات لتصبح البنود المتفق عليها خاص بتركي 

 

 :  بالنسبة للمنشآت الفندقية فئة الخمسة نجوم    -

 
 

 تلتزم المنشاه بتامين منافذها المستخدمة سواء للنزالء او العاملين او البضائع على النحو التالي: 
 
 منشاه مهما تعددت االسلحة على كافة منافذ البوابات للكشف عن المعادن و ع وض -1

الحق -2 عن  الكشف  اجهزة  ب وضع  المعادن  اشعة  ائب  بمكتشفات  الفنادق  امن  افراد  وتزويد  اكس 

 اليدوية  

المنشاه   -3 مرافق  كافة  على  االمنيه  السيطرة  وتحت  المحددة  الضوابط  وفق  كاميرات  تركيب 

عامة لشرطة  يه مع تخصيص مكتب لالدارة الؤدية اليها وملحقاتها الخارج ومنافذها والطرقات الم

ل يتسنى  حتى  واالثار  بمنطقة  المس  لضابطالسياحة  يكون  ان  على  خالله  من  عملة  ممارسة  ئول 

 اللوبي وبالقرب من غرفة التحكم بالدوائر التليفزيونية  
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  :  بالنسبة للمنشآت الفندقية فئة األربعة نجوم    -

 
 افذ المنشاه مهما تعددت ادن واالسلحة على كافة من وضع بوابات للكشف عن المع

 

على   كشف  جهاز  الفندق      X-RAYالئب  الحقاوضع  ادارة  وتلتزم  للفندق  الرئيسية  البوابة  على 
     X-RAYالبمرور كافة الحقائب والمتعلقات من خالل بوابة  

 

 :  وم  بالنسبة للمنشآت الفندقية فئة الثالثة نج  -

 
ياج على كافة منافذ المنشاه مهما تعددت ، وحال االحت  ن المعادن واالسلحةوضع بوابات للكشف ع 

ً ا بناءا على طلب قطاع    ، وذلكتلتزم المنشاه بتركيبها   RAY -Xاللجهاز الكشف عن الحقائب    منيا
مذكرة تخاطب بها  شرطة السياحة واالثار وفقا للظروف االمنية المحددة لكل حاله على حده توضح ب 

 قطاع الفنادق -حة وزارة السيا
 

ن  بالنسبة للمنشآت الفندقية فئة النجمة والنجمت  -  :   ي 

 
المستخدمة وحال االحتياج  الفندق  اليدوية على منافذ  المعادن  بتوفير اجهزة مكتشفات  المنشاه  تلتزم 

بناءا   بوضعها  المنشاه  تلتزم  المعادن  عن  الكشف  بوابات  لوضع  قامنيا  طلب  ــ طــعلى  شرطة  ـ اع 
بها وزارة خاطب  كرة توفقا للظروف االمنية المحددة لكل حاله على حده توضح بمذاحة واالثار  السي 

 قطاع الفنادق  -السياحة 
          

 :  بالنسبة للفنادق العائمة    أوال : 
 

 

 
المستخدمة المنافذ  على  المعادن  عن  الكشف  بوابة  بتركيب  العائم  الفندق  االطقم    يلتزم  توفير  مع 

بتش مع  الخاصة  تدريبهم  بعد  البوابة  االمنغيل  افراد  الم  تخصيص  للجزء  من  خص الالزمين  ص 
 ى للعائمة عند رسوها.المرس

 
 ً السياحة   :  ثانيا شرطة  قطاع  من  المحددة  الضوابط  وفق  مراقبة  كاميرات  بتركيب  الفنادق  تلتزم 

 .واالثار والواردة من لجنة الرصد المرئي
 

 ً ءة من بالمنشاه على استخدام تلك االجهزة بكفاقية بتدبير اطقم افراد االتلتزم كافة المنشات الفند  :  ثالثا
 .ليةعا
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 ً من    :  رابعا اي  الحاق  قبل  واالثار  السياحة  شرطة  راي  باستطالع  الفندقية  المنشات  كافة  تلتزم 
ومة قاعدة خال بيانات العاملين على منظ العاملين على كافة المستويات بالعمل بالمنشاه من خالل اد

 2019لعام  62ري رقمالوزاقرار المنشات الفندقية والسياحية والصادر بالبيانات العاملين ب 
 

 ً مسئولية امن المنشاه الفندقية من الداخل على عاتق ادارة االمن الخاصة به وذلك تحت    تقع  :  خامسا
 شاه الفندقية االشراف والمسئولية المباشرة لمدير عام المن 

 
 
 

 :  تفاق عللكما تم اال
 
بالمنشات الفندقية وفقا لما سبق  منية  ت االتتولى وزارة السياحة واالثار اصدار منشور االشتراطا  أن 

وتم التوافق عليه، ويتولى قطاع شرطة السياحة واالثار متابعة تنفيذة على ان تتولى غرفة المنشات 
 الفندقية التعميم واالعالن.

 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 :  H.Cالمواصفات الجديدة    - قواعد تصنيف المنشآت الفندقية -7
 

 

ديسمبر   في  القر  2019أوال:  رقم  صدر  الوزاري  تصنيف   2019لسنة    670ار  قواعد  بشأن 
الفندقية   المأساسهعلى    التي  (Hospitality Criteria)المنشآت  تقسم  النحو  ا  على  الفندقية  نشآت 

 التالي :
 

 نجمة(  1 – 2  – 3 – 4 – 5الفنادق ) -1
 نجوم(  3 –  4  – 5القرى السياحية ) -2

 نجوم(  3 –  4 – 5الفنادق العائمة )  -3

 نجوم(  3 –  4 – 5ية )الفنادق التراث  -4

 نجوم(  3 – 4 – 5) لفندقيةالشقق ا -5

 نجوم(  3 – 4 – 5فنادق البوتيك ) -6

 جوم( ن 3 – 4ت )الدهبيا -7

 نجمة(   2 – 3 – 4أماكن اإلقامة الصديقة للبيئة ) -8

 نجمة(  2 – 3  – 4مخيمات السفاري ) -9

 نجمة(  2 –  3  – 4المخيمات ) -10

 : 
ً
اطات الواجب إتباعهابالنسبة   ثانيا  لإلشتر

 

 طات الصحية. يلزم توفر جميع االشترا -1
 

المرفقة بالقرار الوزاري  داول ي الج يلزم توفر جميع البنود اإللزامية المنصوص عليها ف -2

وبالنسبة للبنود األخرى المحدد قرينها درجات، يجب أن تحصل على الحد   (M)والقرين بها حرف  

يجوز إعادة النظر  فقا لنوع المنشأة ودرجتها. واألدنى من النسبة المئوية المنصوص عليه بالقرار و 

 لمئوية المشار إليها كل أريع سنوات. في النسب ا
 

  %10ني المنشآت الفندقية الحاصلة على ترخيص تشغيل أو بلغت األعمال اإلنشائية بها تثتس  -3

بنود  من كافة ال –قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القرار  –فأكثر من الهيكل الخرساني للمنشأة 

التصنيف المرفقة بالقرار، وذلك عند  اسات الواردة بجداول معايير الخاصة بالمساحات والمق

 عادة تصنيفها.أو إ نيفهاتص
 

يكون تصنيف المنشأة الفندقية صالحا لمدة أربع سنوات على أن يتم عمل زيارات منتظمة   -4

ة درجة تصنيف المنشأة الفندقي  خالل هذه المدة بواقع ثماني زيارات على األقل، ويعاد النظر في

 ثة أشهر على األقل. قبل انتهاء تلك المدة بثال
 

دقية القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها بما  الفن  منشآتتلتزم جميع ال -5

 يتفق وأحكامه وجداول معايير التصنيف المرفقة به.

 لم يتم بعد نشر القرار في الوقائع المصرية.  -6
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 :  فة  والتطوير بالغر وحدة التدريب   -8
 
 
 

رتقاء بمستوى جودة الخدمات لصناعة السياحة  اال  اصلةفي إطار اهتمام غرفة المنشآت الفندقية بمو 
التنافسية وتنشيط السياحة واجتذاب نصيب أكبر من سوق السياحة   القدرة  في مصر من أجل زيادة 

تقو  الغرفة خطة  فقد وضعت  على  العالمي  العامل  تدريبم  الفن الموظفين  بالمنشآت  بمهارات ين  دقية 
وبناًء السياحة العالمية ،  فنية تتوافق ومتطلبات  ية و وظيفمصممة خصيصا للوصول الى معايير أداء  

 على ذلك فقد تم عمل التالي :
 

م   أوالً: وتوضح  التدريبية،  لإلحتياجات  ميدانى  بحث  ألحدث  وفقاً  التدريبية  الخطة  كونات  إعداد 
 ( التدريبية  فى كل    الموضوعات  المستهدفين  الالموظفين  والترتيبات  الت برنامج  لتنفيذ    دريب مطلوبة 

المدرب وبي  نظام  بإتباع  جـغــرافــيــة(،  منطــقــة  بكـل  الـتـدريـب  مـنـسـق  مــع  التواصل  انات 
د المدربين المعينين  المتجول الذي يذهب الى مقر عمل الموظف بالفندق واضعين فى اإلعتبار أن عد

   -فى التخصصات التالية : مدرب ( 15الغرفة حتى اآلن  )من قبل 
 
 

 ذاءالغ صحة وسالمة .1

 األغذية والمشروبات   .2

 المكاتب األمامية   .3

 اإلشراف الداخلي   .4

 التجهيز والتحضير  .5

 إعداد مدرب قسم فندقي .6

 المهارات اإلدارية للمشرف الفندقي .7

8. Covid 19 

 
 

: بالخط  ثانياً  التدريبيةالعمل  بداية    ة  يناير  الموضوعة  شهر  مارس  0202من  شهر  نصف  وحتى 
م توقف الخطة التدريبية الى أن تم استناف العمل بداية من  ية ت عالم، ونظرا لجائحة كورونا ال  2020
ومؤخرا محافظتي األقصر و    ، والبدء بمحافظتي البحر األحمر وجنوب سيناء،   2020أغسطس    8

 ية. للعمل بباقي محافظات الجمهورأسوان وجاري التجهيز 
 
 

 ً التعليمية   :  ثالثــــا المناهج  بالقاهرة لتحديث  التدريبية  بحضور  اصة  الخ   عقد ورش عمل  بالدورات 
اإلتحاد  السياحية،  للغرف  المصري  االتحاد  الفندقية،  المنشآت  غرفة  السياحة،  وزارة  من  ممثلي 

ال العالمية  الشركات  فنادق  مديري  وأيضا  العربية  األوربي  بجمهورية مصر  اعتماد  عاملة  تم  حيث 
 يبية. المناهج التدر
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ــا يلـــي بيـــان بمـــا زه مـــن عـــدد المتـــدربين بالمحافظـــات الســـياحية المختلفـــة إنجـــاتـــم  وفيمـ

ـــ ــــــت ـخــــالل الف ـــ ـع الــــــ، م2020وحتــــى شــــهر ســــبتمبر  2020ن شــــهر ينــــاير ـرة مـ ع ـوضـ
ـــف ــ ـــ ــ ـتبار ت ـي االعــ ــ ـف الن ـوقــ ــدريبيـشــ ــ  اط التــ ــل جائحــ ــي ظــ ـــورون ــة كفــ ــ ا مـــ  15ن ـــــ

ــى  ــارس وحتــ ــطس  7مــ ــى 2020أغســ ــدريبي فــ ــاط التــ ــودة النشــ ــدى عــ ــطس أغ 8(، ولــ ســ
ــم ت  ــع تـــ ــيا مـــ ــف تماشـــ ــى النصـــ ــة إلـــ ــدورات التدريبيـــ ــاركين بالـــ ــدد المشـــ ــي  عـــ خفـــ

 إشتراطات التباعد االجتماعي للحفاظ على صحة عناصر العملية التدريبية.
 

 اليااجم اانكندرية  وب نيناء نج البحر األحمر  الواهرة   الشهر 

 2239 49 720 1200 270 2020    يناير

 2391 156 600 1350 285   2020 فبراير 

 915 95 370 450 --- 2020مارس 

 1223 --- 442 781 --- 2020أغنطس 

 1182 --- 490 692 ---  2020نبتمبر 

 1058 --- 423 635 --- 2020أكتــــوبر 

 9008 300 2622 4473 555 ااجمالي 

 
  9008دد المتببببببدف يد  البببببب دا المل ة بببببب   الم ت ابببببب   بببببب  جمبببببب ل   ببببببليصبببببب    

 متدفب.
 
 

ً ـعــــــ رابـ تماشــــيا مــــع سياســــة الدولــــة فــــي ميكنــــة جميــــع األنشــــطة تــــم إنشــــاء قاعــــدة  : ـا
وتــــم تفعيلهــــا ومــــن أهــــم مميزاتهــــا دقــــة يانــــات لتســــجيل جميــــع أنشــــطة التــــدريب، ب 

ــات المســــ  ــات والبيانــ ــيح عالمعلومــ ــا يتــ ــرامج ممــ ــن البــ ــة تخرجة مــ ــط التدريبيــ ــل الخطــ مــ
ج العمليــــة التدريبيــــة نتــــائ لكــــل بنــــاًء علــــى رؤيــــة واضــــحة وتحليــــل مفصــــل  ية،المســــتقبل
 بالقطاع.
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 :  لجنة المعارض والمؤتمرات بالغرفة    -9
 

 
لإلفاد السياحة  تنشيط  هيئة  مع  بالتنسيق  الموسم  بداية  في  اللجنة  الدولية قامت  المعارض  بأجندة  ة 

 مظلة الغرفة،  تحت  ادق لمعارض التي تشترك بها الفن ك بالنسبة لوذل  2020/ 2019موسم السياحي لل
 

التواجد   الراغبة في  الفنادق  اشتراك  الالزمة نحو  اتخاذ اإلجراءات  القائمة وتم  إلينا  وبالفعل وردت 
قد مدريد الذي ع    FITURو معرض  ه  2020في المعارض الدولية وكان أول هذه المعارض في  

هذا العام وبالفعل تمت    د بهتواج حيث القي إقباال من الفنادق لل  2020يناير  26  -22من    خالل الفترة
عالميا فقد تم وقف نشاط إقامة   COVID 19ولكن نظراً لتفشي فيروس كورونا  ،  المشاركة بنجاح

 . يخهبرلين حتي تار  ITB’2020المعارض الدولية بدءاً بمعرض 
 

وقد   ب هذا  اللجنة  اإلقامت  مع  ذوي  التعاون  من  باختيار شخصيات  السياحية  للغرف  المصري  تحاد 
لعلخبرا السياحي  ة  للتنشيط  العامة  المصرية  الهيئة  مع  بالتعاون  اإلتحاد  يقوم  التي  اللجان  ضوية 

 بتشكيلها لوضع رؤيتهم في الترويج في األسواق السياحية المختلفة 
 

سياحة بإعداد أجندة معارض الموسم القادم هيئة تنشيط البالتعاون مع    ي الوقت الحاليوتقوم اللجنة ف
 في هذه المعارض وفتح أسواق جديدة  نادقالف واستطالع رأي
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 :  ــة   الـــضــرائــــب الــــعـــقـــاريـــ -10
 

 
 
 
 

ولقد   وزا  تمسبق  بين  بروتوكول  إبرام  المالية  تم  ووزارة  السياحة  المنشآت شبرة  تقييم  معايير  أن 
تنفيذاً ألحكام قانون الضريبة على العقارات   بنية الم  الفندقية بغرض حساب الضريبة على العقارات

وتعديالته، وفى حالة وجود أى مشاكل أو معوقات    2008لسنة    196المبنية الصادر بالقانون رقم  
 حلها.   ة الضرائب العقارية لمحاولة  لى الفور مع المسئولين بمصلح تواجه الفنادق، يتم التواصل ع

 
الفـ جـمـيـع  إفـادة  تمت  بـنـادكما  أشرف ق   / األستاذ  بخدمات  اإلستعانة  في  يرغب  مــن  علـى  أنـه 

السابق  مستشار الغرفة الضريبى، فى هذا المجال يرجي اإلتصال به مباشرة، على بياناته    –األبحر  

 . الفنادق إرسالها لجميع

 
السياق هذا  الوزراء رقم    وفى  قرار مجلس  تعفى م  2020لسنة    31فقد صدر   " به  ن  والذى جاء 

فى  ضريب ال والخدمية  اإلنتاجية  األنشطة  فى  فعلياً  المستخدمة  العقارات  المبنية  العقارات  على  ة 
 1ى وذلك إعتباراً من  ـن ران المدـاع الطي ـطـة بقـالت المتعلقاى المج ـة وفـي ـالمجاالت السياحية والفندق

لفنادق  يع الجم  2020( لعام    89د تم إرسال المنشور رقم )  وق  31/12/2020وحتى    2020  /  4  /
 . العمل بموجبه و  إلفادتهم بهمرفقاً به قرار مجلس الوزراء المذكور  

 
وقــه للغرفة  ـــذا  ورد  هذا  د   

ى
ف  

ً
شلبى    السياقأيضا غادة   / األستاذة  وزي  –خطاب  معاىل  ر  نائب 

لشئون وا  السياحة  يشـــلالسياحة،  الـــــ يـــذى  دولــــــــــق  ىــــــ ر  رئــــــــــ رار  مجلـــــــة  بجلسة  ـــــــــيس  الوزراء  س 
  ( بتاريــــخ    123رقم  السياىح   2020/ 12/ 23(  القطاع  بدعم  الخاصة  حات  المقتر بعض  عىل 

وس كورونا المستجد ومنها " مــــد العــ   2020( لســـــنـــة    31ــــم )  مــــل بالقــــــرار رقــــلمواجهة أزمة فتر
، والــــــذى عىل ضوءه تم   2021ل  ــــإبري   30ى   ــــتــــاء حـــفــاإلعالسابق اإلشارة إليه ليستمر رسيان  

 لجميع الفنادق.  2021( لعام  4إرسال المنشور رقم ) 
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 :  ة   ـيــائـــفــنادق اإلستشـة الفــبـعــش  -11
 

 
 

يتم ا  لم  و عمل  كورونا   جائحة  بسبب  االستشفائية  الفنادق  لشعبة  به  نتيج ذلك  جتماعات  مرت  ما  ة 
بعض  عمل  في  تحفظ  هناك  كان  تشغيلها  إعادة  وعند  الفنادق  عمل  تعطل  من  المصرية  السياحة 

 وتحديدا تلك المستخدمة للبخار.  SPAsاألنشطة الخاصة الـ 
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 : ـســــــام الـوقت    بـة إقـــتـعـشـ  -12

 
العديد   بعقد  الشعبة  االقامت  وزارة جتماعامن  ممثلي  والسادة  الشعبة  اعضاء  السادة  تضم  التي  ت 

النموذجي   العقد  بنود  بعض  على  والوزارة  الشعبة  قبل  من  المقترحة  التعديالت  لمناقشة  السياحة 
اسابيع   ببيع  تعدي الخاص  للعمل على  الوقت  السياحة رقم  اقتسام  قرار وزير  ،    2010لعام    150ل 

اال تلك  اسفرت  فقد  علىجتماعوعليه  ممثلي    ات  والسادة  السياحة  وزارة  ممثلي  السادة  بين  االتفاق 
مستشار  اسكندر/  مينا  الدكتور  بالسيد  باالستعانه  الشعبة  وقيام  البنود  بعض  تعديل  على  الشعبة 

 واعضاء الشعبة .عليه من قبل ممثلي الوزارة  غة القانونية لما تم االتفاقالقانوني للصيا
 

 
 

 

لتلك اال تم اعداد مذكرة بشأن إقتراح تعديل بعض مواد  القرار الوزاري رقم   ات فقدجتماعونتيجةً 
الخاص بنظام اقتسام الوقت لعرضها على السيد المستشار القانوني لمعالي وزير    2010لعام    150

 ة .السياح 
 

  يم شير ن السادة اعضاء الشعبة للنهوض بمستوي التااقتسام الوقت وايمانا مواستكماال العمال شعبة  

ه من اثار ايجابيه في تنشيط السياحة الداخلية وقت االزمات وعليه فقد تم اتفاق السادة اعضاء لما ل

واآلثار لشئون    ير السياحةمسـاعـد وز  -  السيد األستاذ / عبد الفتاح العاصىشعبة اقتسام الوقت مع  

الفندقية واال اقتسام الوقت بين الغرلسياحية،  منشآت  الفة ووزعلي ميكنة نظام  للتحكم من  ارة  سياحة 

من   عليه  وحفاظا  الحيوي  السياحي  القطاع  لهذا  الخاصة  البيانات  كافة  في  والوزارة  الغرفة  خالل 

فة المنشات كانه هذا القطاع علي نفقة غرالشركات الغير جادة والتي تضر بهذا القطاع علما بان مي

 ة اقتسام الوقت ( الفندقية   ) شعب 
 

ة اقتسام الوقت لحل كافة المشاكل التي تواجه السادة العمالء مع السادة  ط لشعب المنو   وايمانا من الدور 
رقم   السياحة  وزير  معالي  السيد  لقرار  وتنفيذا  الفندقية  المنشات  بشأن   2010لسنة  150اصحاب 

 -من كل من :  تشكلالمنازعات والتي فض يل لجنة تشك
 

ً                                ية    السياحالسيد رئيس االدارة المركزية للفنادق والقري -  رئيسا

 السيد رئيس االدارة المركزية لتراخيص المنشات واالحتياجات السياحية               عضواً  -
 عضواً                                                                  السيد مدير ادارة اقتسام الوقت -
 رفة المنشآت الفندقية او من يفوضه                 عضواً  وقت بغسام ال السيد رئيس شعبة اقت-
 احد اعضاء غرفة المنشات الفندقية يرشحه المجلس                                      عضواً -    

  
نظام بوتأجير وتنازل وكل ما يتعلق  شكاوي الواردة بشأن بيع  لجنة بفحص المنازعات والص الوتخت

والمختص    الوقت  اقتساموحدات   العاملين  من  تراه  بمن  االستعانة  ذلك  سبيل  في  بالمسائل  ولها 
مهامها،   الداء  مسئولي القانونية  السادة  مع  الشعبة  ساهمت  فقد  للشعبة  المنوط  الدور  من    وانطالقا 

ة يم شير مع الشركات العاملعمالء التا   ل المشاكل الواردة من السادةوزارة السياحة بالعمل علي ح 
 ل بالنسبة لمصروفات الصيانة واالقامة . المجا بهذا
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 :  ـة الفنادق العائمة    شــعـــب  -13

 
 

 

شعبــة ادارة  مجلــس  قبــل  مــن  الموضوعــة  الخطـــة  اطـــار  برئاس  فـي  العائمـــة  ــة   الفنــادق 

التي تواجه قطاع السياحة  عوقات  فة الموهي العمل علي انهاء وازالة كا،  السيد االستاذ / محمد ايوب

لمص السياحي  للجذب  االولي  الصدارة  في  لتجعله  لنهرنا ـــرن ــالنيلية  المثيل  انه  حيث   ، الحبيبة  ا 

جل تحقيق  أمن  فنادق العائمة  مجلس ادارة شعبة الماناً من  الم ومن هذا المنطلق وايالخالد في دول الع

ا الفنادق  اصحاب  السادة  متطلبات  تقدم  وتذلي   لعائمة كافة  علي  العمل  دون  تحول  التي  المعوقات  ل 

وازدهار السياحة النيلية لمصرنا الغالية  وبناءا علي ذلك فقد قامت الشعبة بعقد عدة اجتماعات مع  

   -ي  :سفرت تلك االجتماعات عن االتعنية بالسياحة النيلية وقد االسادة ممثلي الجهات الم 
 

 -لري :ئية واو ارة الموارد الما -: أوالا  ❖
 

إستكماالً الي المجهودات التي تقوم بها الشعبة برئاسة السيد االستاذ / محمد ايوب ، وحرصاً من 

العائمة ، وبناء الفنادق  السادة اصحاب  الحفاظ علي مصالح  القرارين الصادرين سيادته في  ا علي 

احية داخل  ت السي لعائماوالمتضمنين فرض رسوم الرسو المؤقت ل وزارة الموارد المائية والريمن  

القاهرة    ( المحافظات  مدن  مبلغ    –االقصر    –الجيزة    –كردون  بتحصيل   ) جنية    1500اسوان 

هذا القرار ، وذلك في حالة يوميا للباخرة الواحدة ، كما يحصل اربع امثال المبلغ المنصوص عليه ب

 يا ية يومجن 6000ات الصله بالري والتي تصل الي مبلغ إلشغال بالمخالفة باالمالك ذا
 

ف هذا  علي  الفندقية وبناءاً  المنشآت  وغرفة  السياحية  للغرف  المصري  االتحاد  جهود  تضافرت  قد 

الخالفية وعليه تم تقديم    وشعبة الفنادق العائمة وتم عقد عدة اجتماعات مطولة للوصول الي النقاط

 زراء لتحديد تلك الجزئية )المغااله في طلب الرسو( . ب لدولة معالي رئيس مجلس الو طل
 

ألف جنية سنويا وجعل المرسي    540جنية يوميا أي    1500وم يتم سداد مبلغ  بالنسبة لفرض الرس

ون جنية ومع  ملي  2ارتفاع المركب تتراوح مابين المليون ونصف اي اجمالي    xعرض    xطول  

   -علماً بانه يوجد لدي الشركات المالكة للفنادق العائمة أعباء مالية أخري مثل : تم سدادها،  ذلك
 

و   14%  و  محل  % 1رسوم  كافة   %12يات  زيادة  من  يتبعه  ما  وكذلك  السوالر  سعر  وزيادة  خدمة 

ايرادته من  تفقد  المركب  ان  نجد  سوف  حسابه  تم  لو  هذا  كل  والصيانه  كبيرة  المشتريات  مبالغ  ا 

 . %80و  % 70 تتراوح ما بين
 

السا الواقعة علي كاهل  باألعباء  السياحة  السيدة / معالي وزيرة  تم مخاطبة  عليه  دة اصحاب وبناءاً 

الفنادق العائمة من قبل وزارة الموارد المائية والري ونتيجة لذلك تم عدة اجتماعات بوزارة الموارد 

ــ ت ـف ـد الـب ـالمائية وبحضور ممثلي غرفة المنشآت الفندقية وبحضور السيد االستاذ / ع  اح  ـ
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ية بوزارة السياحة وقد تم االتفاق العاصي وكيل اول الوزارة ورئيس قطاع المنشات الفندقية والسياح

 موارد المائية والري علي االتي : بوزارة ال 9/2019/ 8باالجتماع المنعقد يوم 

 

 جنية / يوم بنطاق محافظتي االقصر واسوان .   800تحصيل مبلغ  -1

 

جنية / يوم بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة شاملة احتساب فترات عدد    1250تحصيل مبلغ   -2

 التشغيل . 

 

االتفاق بشان العائمات المتوقفة لالصالح بالورش علي اال يتم احتساب قيمة مقابل االنتفاع    تم -3

دة التوقف الفعلية للعائمة لالصالح  ــد بمــي ـفـة ي ــن وزارة السياح ـلها شريطة وجود اخطار م

 ) تاريخ التوقف والتحرك ( ، وكذلك اخطار العائمات .  

 

المتو  -4 العائمات  بشأن  االتفاق  لتوفيق  تم  السياحة  وزارة  والممنوحة مهلة من  التشغيل  قفة عن 

اوضاعها العادة التشغيل فقد تم منحها مهلة لمدة عام علي ان يتم محاسبتها خالل تلك المهلة  

جنية / اليوم علي ان تقوم وزارة السياحة بموافاه وزارة الري   275بفئة رسوم مؤقت بمبلغ  

 واجدها والتواريخ المتوقعة لعودتها للعمل . ببيان بأسماء هذه الوحدات وأماكن ت 
 

للمراسي   -5 التراخيص  تجديد  بشأن  المخالفة  حالة  في  الغرامة  لمبدأ  بالنسبة  اإلتفاق  تم  كما 

في   تنتهي  عام  مهلة  إعطاء  علي  الموافقة  تمت  فقد  أوضاع    30/8/2020السياحية  لتوفيق 

 الي الضعف بعد إنتهاء المهلة   المراسي المنتهية تراخيصها مع تقليل قيمة غرامة المخالفة
 

بنهر  المديونيات المستحقة علي اصحاب االنشطة السياحية بشان رسوم مقابل االنتفاع  اما بشان 
وعلي ضوءها  السياحي  النشاط  علي  االعباء  لتخيفيف  التوصيات  من  العديد  الي  والمنتهي  النيل 

رقم   الوزاري  القرار  فئات  2019لسنة    357صدر  بتعديل  باالمالك   والخاص  االنتفاع  مقابل 
  ( المخالفة  تعليق  تضمن  والذي  والصرف  بالري  الصلة  ذات  (    4العامة  الي   وتخفيضهاامثال 

برفع  الشعبة  قامت  ذلك  علي  وبناءا  المميزات  من  والعديد  الممنوحة  المدة  انتهاء  بعد  الضعف 
 زارة الموارد المائية مذكرة من االتحاد المصري للغرفة السياحية بشان مديونية الشركات لدي و 

الشركات   والري الخطار  ايوب  محمد   / االستاذ  السيد  الي  الشركات  بمديونية  كشف  تسليم  وتم 
بالكامل   2018بالمديونيات الخاصة بهم ، وهذا وقد افاد سيادته بان يجب سداد رسوم جعول عام  

د ورفع ذلك لالتحاد وتقديم الشركات للغرفة بما يفيد السدا  2019من مديونية عام  %25مع سداد  
بعام   الخاصة  المديونية  باقي  تقسيط  من  االتحاد  يتمكن  حتي  السياحية  للغرف   2019المصري 

الي    2020ودراسة امكانية تاجيل او الغاء رسوم الجعول علي الشركات خالل الفترة من يناير  
مديونية    2020اكتوبر   وجود  نظير  وخالفه  المراسي  علي  الحجز  الغاء  تقرر  علي  وايضا 

 الشركات  
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 هري  : هيئة النقل الن -:  ثانيا   ❖

 

تم عقد عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للنقل النهري بحضور السيد اللواء / شعبان محمد عبد  
السالم وذلك لعرض المشاكل التي تعوق قطاع الفنادق العائمة للتفضل لدرستها وايجاد حلول لها  

 :وهي كالتالي 
 

ــي ال -1 ــاءا علــ ــس بنــ ــيس مجلــ ــالي رئــ ــل معــ ــن قبــ ــوعة مــ ــدة  الموضــ ــوابط الجديــ ضــ
مـــن  %50العائمـــة بنســـبة  الـــوزراء لتشـــغيل الفنـــادق العائمـــة وتقريـــر تشـــغيل الفنـــادق

و 2وعلــــي ضــــوء ذلــــك طالــــب ســــيادته تخفــــيض اعــــداد العمالــــة لتــــرخيص العــــاملين، 
 % وتحديد ذلك بالترخيص . 25مالحة بنسبة   3

 
لــــي الســــنة الخامســــة يكتفــــي بالتصــــوير تحــــت فــــي حالــــة تقــــديم طلــــب للحصــــول ع -2

ــي  ــول علــ ــتم الحصــ ــري ويــ ــل النهــ ــة للنقــ ــة العامــ ــي الهيئــ ــادة مهندســ ــع الســ ــاء مــ المــ
 ترخيص لمده سنة او لمده عام مرة واحدة .

 
ــة  -3 ــم البحريـ ــي قسـ ــة فـ ــن الخاصـ ــة المهـ ــي كافـ ــز فـ ــود عجـ ــرا لوجـ ــيانة  –نظـ ــم الصـ قسـ
ــد إقتــــراح – ــاملين المســــجلينأمراجعــــة ب  فيوجــ ــداد العــ ــدفاتر  عــ ــة النقــــل النهــــرى، بــ هيئــ

ــائف،  ــن الوظـ ــدد مـ ــى عـ ــاخرة فـ ــدي البـ ــدد قائـ ــال ) عـ ــبيل المثـ ــي سـ ــانيكي  –علـ ــدد ميكـ عـ
 وخالفة بكافة الوظائف ( –عدد كهربائي اول    –عدد المهندسين   –اول  

 
ــد  -4 ــيانة عنــ ــم الصــ ــة وقســ ــم البحريــ ــاملين بقســ ــة للعــ ــدورات التدريبيــ ــل الــ ــة تأجيــ دراســ

 هنة التي تمر بها البالد.روف الراتجديد تراخيصهم نظرا للظ
 

 
ــاء بنــــد ال -5 ــة الــــي وظيفــــة اعلــــي  6دراســــة الغــ ــة للترقــــي مــــن وظيفــ ــنوات الالزمــ ســ

واالكتفــــاء بــــثالث ســــنوات فقــــط فمــــثال عنــــد الترقــــي مــــن كهربــــائي الــــي كهربــــائي اول 
 ات للحصول علي وظيفة كهربائي اول.سنو  6يلزم مرور  

 
ديـــــد التـــــراخيص المالحيـــــة كـــــل ســـــنيتن دراســـــة تخفـــــيض الرســـــوم المطلوبـــــة لتج  -6

ــدره  ــغ وقـ ــو مبلـ ــة  60وهـ ــفر لجنـ ــران سـ ــذاكر طيـ ــمل تـ ــر) تشـ ــري الغيـ ــه مصـ ــف جنيـ الـ
ــاتهم باالقصـــــر ( او تقســـــيطه واعتبـــــار الرســـــوم  المالحـــــة وانتقـــــاالتهم الداخليـــــة واقامـــ

ــدة  ــي لمـ ــددة تكفـ ــرور  4المسـ ــد مـ ــه عنـ ــات النـ ــع معاينـ ــنتين او اربـ ــن سـ ــدال مـ ــنوات بـ سـ
اينــــات يطلــــب مــــن الســــادة اصــــحاب الفنــــادق العائمــــة ســــداد مبلــــغ ســــنتين او اربــــع مع

ــب  60 ــرة طلـ ــة االخيـ ــي االونـ ــا فـ ــظ لنـ ــري وتالحـ ــرة اخـ ــر مـ ــري الغيـ ــة مصـ ــف جنيـ الـ
ــا  ــل علينـ ــذي يمثـ ــذي الـ ــر الـ ــر االمـ ــي االقصـ ــفر الـ ــة للسـ ــي اللجنـ ــران الـ ــذاكر طيـ ــديم تـ تقـ

 عبئا في ظل الظروف الراهنة 
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ــوع -7 ــوص موضــ ــا بخصــ ــاب  الت  امــ ــاخطــ ــد  تامينــ ــل بالبريــ ــذي يرســ ــة الــ االجتماعيــ

 العادي فهذا االجراء ويؤدي الي تاخر وصول الخطابات .
 

ــت ــا قامــ ــا  كمــ ــل عنهــ ــاد ممثــ ــعبة بايفــ ــور علالشــ ـــي ــلــمــحضــ ــدد ) ـــــ ــاء عــ  500ة القــ
ــالخط المالحــــي ) االقصــــر شــــمند ــدأ –ورة ( بــ ، ىالخــــط المالحــــ  ســــوان ( وذلــــك لتحديــ

مـــــذكرة لالتحـــــاد المصـــــري للغـــــرف الســـــياحية كمـــــا قامـــــت الشـــــعبة ايضـــــا بتقـــــديم 
ــا  ــل فيهـ ــي يمثـ ــراخيص والتـ ــا للتـ ــة العليـ ــة الوزاريـ ــة اللجنـ ــي اللجنـ ــها علـ ــل بعرضـ للتفضـ
الســــادة الــــوزراء الســــادة اتحــــاد الغــــرف ودولــــة معــــالي رئــــيس مجلــــس الــــوزراء وتــــم 

ــغ  ــه تبلــ ــث ان تكلفتــ ــد حيــ ــفن وراء الســ ــع الســ ــكلة رافــ ــه  480عــــرض مشــ ــون جنيــ مليــ
 لكفة فقد تم االتفاق علي االتي :فاع الت وذلك نظرا الرت 

 
 

االكتفــــاء بتقــــديم شــــهادة قيــــاس ســــمك الصــــاح مــــن المكاتــــب االستشــــارية بحضــــور  -1

ــعيد  ــات) بورســـ ــدي الجامعـــ ــي  –احـــ ــت علـــ ــرخيص المؤقـــ ــون التـــ ــكندرية ( ويكـــ االســـ

حســـب التقريـــر الفنـــي  المعتمـــد مـــن الجامعـــة والمكتـــب االستشـــاري حســـب حالـــة كـــل 

 الحالة الفنية.ندق عائم فمثال لو  ف
 

ــبة  -2 ــائم بنسـ ــدق العـ ــة  %80للفنـ ــو الحالـ ــام ، ولـ ــدة عـ ــت لمـ ــرخيص مؤقـ ــاء تـ ــتم اعطـ يـ

 سنوات.   3يتم اعطاء رخصة لمدة  %90الفنية للفندق العائم  
 

واســــفر هــــذا االجتمــــاع بموافقــــة مجلــــس ادارة هيئــــة النقــــل النهــــري علــــي المطالــــب 

 مت الموافقة علي االتي :عائمة وت المشار اليها بعاليه من شعبة الفنادق ال

 

ــاريخ  ــدة بتــ ــتة المنعقــ ــي جلســ ــري فــ ــل النهــ ــة للنقــ ــة العامــ ــس ادارة الهيئــ ــق مجلــ وافــ

بشــــــان تاجيــــــل الرفــــــع علــــــي الجفــــــاف  2علــــــي المــــــذكرة رقــــــم  26/10/2020

ــة  ــياحية مهلــ ــدات الســ ــن  الوحــ ــي مــ ــس علــ ــق المجلــ ــد وافــ ــياحية وقــ ــدات الســ للواحــ

 وفقا للضوابط االتية :    احدة فقطلتاجيل الرفع علي الجفاف لمدة سنة و 

 

تصــــوير الوحــــدة تصــــوير تحــــت  الميــــاه وفقــــا لالشــــتراطات  الموضــــوعة مســــبقا  -1

مـــــن الهيئـــــة والمحـــــددة مـــــن مجلـــــس ادارة الهيئـــــة فـــــي التصـــــوير  تحـــــت الميـــــاة  

ــي  ــرية التـــ ــة المصـــ ــات الحكوميـــ ــراف او الجامعـــ ــات االشـــ ــي هيئـــ ــور ممثلـــ بحضـــ

بورســـــعيد ( وثبـــــوت  –ية تتضـــــمن اقســـــامها بنـــــاء وعمـــــارة الســـــفن )االســـــكندر

 الصالحية الفنية للوحدة . 

 
تســـــري هـــــذه المهلـــــة علـــــي الوحـــــدات الســـــياحية التـــــي يحـــــل موعـــــد رفعهـــــا  -2

 .  2021وعام  2020الوجوبي عام  
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ــررة  -3 ــوابط المقــ ــتيفاء الضــ ــال اســ ــي حــ ــياحية فــ ــدات الســ ــراخيص للوحــ ــدر تــ تصــ

 لمدة ال تتجاوز عام من تايخ اعتماد القرار .

ــا  ــاريخ كمــ ــدة بتــ ــته المنعقــ ــري بجلســ ــل النهــ ــة للنقــ ــة العامــ ــق مجلــــس ادارة الهيئــ وافــ
بشــــان تــــداعيات جائحــــة كورونــــا علــــي القطــــاع  3علــــي المــــذكرة رقــــم  26/10

 السياحي وقد وافق المجلس علي االتي :
 

تخفــــيد عــــدد افــــراد الطــــاقم علــــي الوحــــدات الســــياحية بمــــا ال يــــؤثر علــــي امــــن  -1

ــا ــاب والعــ ــدات والركــ ــالمة الوحــ ــس وســ ــرار مجلــ ــع قــ ــيا مــ ــك تماشــ ــا وذلــ ملين عليهــ

ــدول  ــا لجـــ ــيد طبقـــ ــيتم التخفـــ ــياحية وســـ ــدات الســـ ــة الوحـــ الـــــوزراء بتخفـــــيد طاقـــ

ــرار ــذا القــ ــل بهــ ــف العمــ ــيتم وقــ ــق ) ســ ــيم المرفــ ــس  التطقــ ــرار مجلــ ــاء قــ ــال الغــ حــ

 الوزراء ( .
ــن  -2 ــع مـ ــحة التوقيـ ــه بصـ ــع عليـ ــياحية موقـ ــدة السـ ــك الوحـ ــن مالـ ــدم مـ ــد المقـ ــول التعهـ قبـ

ــ  ــو  بصـ ــد البنـ ــدة احـ ــة لمـ ــراخيص مؤقتـ ــن  تـ ــتم مـ ــة ويـ ــات االجتماعيـ ــات التامينـ حة بيانـ

ــات  ــب التامينــ ــن جانــ ــات مــ ــحة البيانــ ــن صــ ــد مــ ــين التاكــ ــهر لحــ ــة اشــ ــاها ثالثــ اقصــ

 االجتماعية .
ــي  -3 ــاليف حتـــ ــوم والتكـــ ــداد الرســـ ــل ســـ ــتم تاجيـــ ــرارات  31/12/2020يـــ ــا للقـــ طبقـــ

 .  30/9/2020بتاريخ  111الصادرة من مجلس الوزراء بالجلسة رقم 
ي ان يعـــــاد النظـــــر فـــــي قـــــرار مجلـــــس االدارة بالمـــــذكرة المعروضـــــة حـــــال علـــــ  -4

 تغيير قرارات مجلس الوزراء بهذا الشان .
 

 :   العائمة  : اعادة تشغيل الفنادق  ثالثا   ❖
 

ــيم  ــالي رئــــيس مجلــــس الــــوزراء بتعمــ ــات دولــــة معــ ــذا لتوجيهــ ــعبة تنفيــ ــا قامــــت الشــ كمــ
ــاد ــوزراء العــ ــس الــ ــة مجلــ ــل رئاســ ــن قبــ ــوعة مــ ــوابط الموضــ ــادق الضــ ــغيل الفنــ ة تشــ

العائمـــــة وتـــــم بالفعـــــل تنفيـــــذ الفنـــــادق تلـــــك الضـــــوابط وعـــــددهم وجـــــاري اســـــتقبال 
  .االوراق الخاصة باعادة التشغيل

 

 منشاة   43العائمة عدد  التقدم العادة التشغيل الفنادق  تم   •

 .بالموافقة علي التشغيل ة( شهاد16تم من  عدد ) •

 سليسيا ( –) ليفنجستون  فندق عائم وهم    2تم التشغيل الفعلي لعدد   •

 كما قامت الشعبة بايفاد ممثل عنها باللجنة الخاصة العادة التشغيل 
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 :خامسا : صندوق الطوارئ  ❖
 

وزيــر الســياحة  –علــي ضــوء المجهــودات المبذولــة مــن قبــل الســيد الــدكتور / خالــد العنــاني 

ــة اال ــياحية لمواجهـ ــة والسـ ــآت الفندقيـ ــاعدة المنشـ ــار لمسـ ــيق واالثـ ــك للتنسـ ــة وذلـ ــة الحاليـ زمـ

ــتمر بــين معاليــه والغرفــة و  ــرف الســياحية، المس وعلــي ضــوء ذلــك فقــد االتحــاد المصــري للغ

ــة  ــي صــرف اعان ــة عل ــت بالموافق ــة وكلل ــراف المعني ــة االط ــن كاف ــة م ــود المبذول تضــافرت الجه

 للعاملين بالمنشات الفندقية والسياحية لمواجهة تلك االزمة .

وتقدم للغرفة عدد   30/4/2020فة  بتعميم منشور علي المنشات الفندقية بتاريخ وعليه فقد قامت الغر

وتم  عمالة مؤمن عليهم 153.456 فندق عائم باجمالي عمالة 139منشأة فندقية منهم عدد   864

 الصرف لكافة المنشات الفندقية التي تقدمت لصرف االعانة بالدفعة االولي . 

 

ــودات  ــي المجه ــتكماال ال ــه رة الكبيــ واس ــا بعالي ــار اليه ــة المش ــراف المعني ــة االط ــن كاف ــة م المبذول

ــاريخ  ــن ت ــدءا م ــة ب ــآت الفندقي ــة المنش ــة لكاف ــة والثالث ــة الثاني ــرف الدفع ــي ص ــة عل ــت الموافق تم

ــدد  8/9/2020 ــة ع ــدم للغرف ــال المضــارين  589وتق ــة للعم ــة الثاني ــة لصــرف االعان ــاة فندقي منش

يــة تقــدمت رغــم انهــا حصــلت علــي قــروض مــن منشــاة فندق 41للدفعــة الثانيــة وايضــا عــدد 

 منشاة فندقية . 639مبادرة البنك المركزي ليصبح اجمالي العدد المتقدم حتي تاريخه هو  

 

واســتمرارا للمجهــودات المبذولــة فقــد تمــت الموافقــة علــي صــرف االعانــة للمنشــات الفندقيــة 

ــي ا ــاري حت ــة االولــي  وج ــة الدفع ــرف اعان ــدم باوراقهــا لص ــم تتق ــي ل ــتالم واســتقبال الت الن اس

 الطلبات المتبقية من كافة المنشآت الفندقية .
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 : نجوم      3،  2،  1ــة فنادق شـــعــبـ  -14

 
 :  : الغرض من إنشاء الشعبة أوال

 

األساسية   بشأن إنشاء الغرف السياحية، وإستناداً إلى الالئحة  1968لسنة    85بناًء على القانون رقم  
فى   الصادرة  السياحية  للغرف  رقم    7/2017/ 19المشتركة  "يختص    20مادة  على  تنص  والتى 

إنشاء أو حل فروع أو شعب للغرفة وذلك بعد موافقة وزير    (  11)  .......  -مجلس اإلدارة بما يأتى : 
مادة رقم   لها  28السياحة"، وكذا  أو شعب  فروع  إنشاء  السياحية  "للغرف  تنص على  تنشأ  والتى   ،

وتحل الفروع والشعب بقرار يصدر من مجلس إدارة الغرفة بأغلبية ثلثى األعضاء بعد موافقة وزير  
  وم، ــــــــنج  3،2،1السياحة"، وبناءاً على ذلك، تقرر إستمرار عمل شعبة فنادق 

ل  من مجلس إدارة الغرفة على مصلحة تلك المنشآت لما لها من طبيعة خاصة متماثلة وللعمحرصاً  
المادة   لما جاء بنص  الباب األول    3على رعاية مصالحها لتحقيق الهدف الرئيسى للغرفة طبقاً  من 

 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.  1968لسنة  85بالقانون رقم 
 

البعض   بعضهم  العمومية  الجمعية  أعضاء  بين  التواصل  دائرة  وزيادة  توسيع  بغرض  أيضاً  وذلك 
مجل أعضاء  وبين  مصالح  وبينهم  يحقق  بما  األداء  فى  الالمركزية  لمبدأ  وتطبيقاً  الغرفة  إدارة  س 

هى   الشعبة  وبإعتبار  الغرفة،  إدارة  لمجلس  العامة  السياسة  حدود  وفى  خالل  من  الفندقى  القطاع 
نجوم فيما يتعلق بها سواء من موضوعات   3،2،1الجسر الرئيسى الناقل لنبض المنشآت المصنفة  

أو أراء أو خالفه، لطرحها على مجلس إدارة الغرفة التخاذ الالزم بما يحقق  أو مشكالت أو معوقات  
 مصلحة فنادق الشعبة والغرفة والقطاع الفندقى بوجه عام. 

 

ا: كيان الشعبة وهيكلها التنظيمل.   ثانيا
 

ا  -1  إحصائيا
 

ا للبيانات المتوافرة بمرك  معلومات الغرفة نوضح أعداد الفنادق األعضاء بالشعبة من خالل   طبوا
 -ااحصائية اآلتية:

 

 عدد الغرف عدد الفنادق الثابتة  الدرجـة

 نجوم  3
 نجمة   2
 نجمة   1

234 
157 
88 

38531 
11080 
3710 

 53321 479 اإلجمالـى 

النسبـة المئـوية لعدد فنادق الشعبة 
إجمالـى   من  اإليوائية  وطاقتها 
درجاتها   بجميع  الثابتة  الفنادق 

 ق. فند 909والبالغ عددها 

 
 
52.6  % 

 
 
28.1  % 
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هذا وباإلضافة إلى ما جاء باإلحصائية بعاليه يؤخذ فى اإلعتبار أيضاً الفنادق العائمة التى تنتمى إلى 
نجمة وتمثل    2نجوم وفنادق   3شعبة الفنادق العائمة بمختلف درجاتها النجومية والتى من بينها فنادق 

 فندق عائم. 25فى مجملها 
 

 

 
ً
 :    2020أعمال الشعبة خالل عام   -ثالثا

 
 
 

 Covid 19إجتماع خالل الفترة المذكورة فقط، وذلك نظراً إلنتشار ڤيروس كورونا    2تم عقد عدد  
مما أدى إلى عدم القدرة على إجتماع أعضاء مجلس الشعبة داخل مقر الغرفة دورياً كما هو متبع،  

طر  عن  دائم  إتصال  على  كانوا  الشعبة  أعضاء  وخاصة ولكن  اإلجتماعى  التواصل  وسائل  يق 
(Whats App. .) 
 

 
   -:23/1/2020اإلجتماع الخامس للدورة الحالية بتاريخ 

 

  -تم مناقشة:
 

تقديم تقرير لمجلس إدارة الغرفة يتضمن المشاكل والمعوقات التى تواجه فنادق الشعبة والقطاع    -1
تجمي  الغرفة  إدارة  لمجلس  يتسنى  حتى  عام،  بوجه  وتقديمها  السياحى  موحدة  مذكرة  فى  المشاكل  ع 

 -للجنة الوزارية، وتم حصر المشاكل والمعوقات فى:
 

 -المسئول عن الفنادق شرطة السياحة أم األقسام التابعة لها الفنادق:
 
 

تواجه العديد من الفنادق مشكلة تدخل األقسام أو األمن العام التابع لها الفندق فى أمور إدارة الفنادق 
الفنادق من  من طلب كش المسئول عن  بأن  بيانات أخرى، علماً  بأى  أو طلب موافاتهم  النزالء  وف 

 الناحية الرسمية هى شرطة السياحة.
 

 

الفنادق وأن شرطة   دخولهم  الفنادق وعدم  العام مع  األمن  أفراد  تعامل  التأكيد على عدم  تم طلب  لذا 

الفنا مع  التعامل  حقها  من  التى  الرسمية  الجهة  هى  دور  السياحة  بين  خلط  أى  يحدث  ال  حتى  دق 

الجهتين، وذلك عن طريق كتاب دورى يوزع على الفنادق صادر من وزارة السياحة أو من وزارة 

 الداخلية او كليهما أو بالطريقة المناسبة لذلك. 
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 لود جاء بمحضر ااجتماع النادس للشعبة ما يلل : 
 

 :  PCR: تحليل الـ  أول  

 

فى مطارى شرم الشيخ والغردقة وذلك بعد    PCRاق أخيراً على أن يتم عمل تحليل الـ  حيث تم اإلتف

مجهودات كبيرة من مجلس إدارة الغرفـــــة إلقناع اإلدارة السياسيــــة بهذا األمر، خاصة وأن عدداً 

 من الدول األوربية والتى تأتى كسياحة لمصر ال تمتلك مقومات سهولة عمل التحليل المذكور. 

 

ا   :   مناهمة فل صندوق الكوارإل %1ننبة بشنن  2020لننة  170: قانون رقم   ثانيا
 

هناك فقرة فى هذا القانون تنص على أنه من حق الوزير المختص المطالبة بإعفاء القطاع المتضرر 
بدوره  ليقوم  السياحية  للغرف  المصرى  اإلتحاد  بمخاطبة  الغرفة  قامت  وبالفعل  القانون،  هذا  من 

 زير السياحة إلعفاء الفنادق المتضررة والزلنا فى إنتظار الرد.بمخاطبة و 
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 :  إعادة تشغيل الفنادق الثابتة     -15
 ما تم خالل مبادرة إعادة تشغيل الفنادق  -

 

 

بنظام تحليل    تمت مخاطبة ثالثة شركات كان سبق مخاطبتها للتعاون مع الغرفة في برنامج متصل   -1

المخاطر وذلك لتقديم الدعم لتنفيذ ما جاء بإعالن مجلس الوزراء من ضوابط اإلقامة بالفنادق السياحية  

وفقا  المدني  والطيران  والسكان  الصحة  ووزارة  واألثار  السياحة  وزارة  بين  بالتنسيق  وضعها  تم 

 إلرشادات منظمة الصحة العالمية. 
 

لغرفة للمشاركة في مبادرة إعادة تشغيل الفنادق بالنسبة لمحافظات  تمت دعوة الفنادق األعضاء با  -2

 البحر األحمر وجنوب سيناء وصعيد مصر، أو استمرار التشغيل لباقي المحافظات. 

 
عدد   -3 وفقا إلجمالي  االشترا   تدرح رسوم  تمت مراعاة  المبادرة  في  المشاركة  عند وضع رسوم 

الفن  بعد  استثناء  تم  كما  بالفندق  النشاط الغرف  توقف  من  تضررت  التي  النائية  المناطق  في  ادق 

 وتم تأجيل السداد لبعد الفنادق ذات التصنيف نجمة ونجمتين.   2011السياحي من 

 
فندق ثابت في مختلف المحافظات شماال وجنوبا    800شار  في المبادرة حتى اآلن ما يزيد على    -4

يزيد عن   ما  السياحة  فندق على شها  700وشرقا وغربا وقد حصل  الصادرة من وزارة  التشغيل  دة 

فندق على    200واألثار ووزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، كما حصلت ما يزيد عن  

 الدولية. شهادةال

 
  43وحصلت    1/10/2020طبقا لقرارات مجلس الوزراء، تم استئناف عمل الفنادق العائمة من    -5

 .  فندق عائم على شهادة إعادة التشغيل
 

 :  مس  م  الغفة  ة   جفاءا  اللجف الصل 
 
إجراءات   -1 من  استتبعه  وما  بالخارح،  العالقين  المصريين  إلعادة  الدولة  به  قامت  ما  إطار  في 

بفنادق   الخارح  من  القادمون  بتسكين  األحمر  البحر  فرع  خالل  من  الغرفة  قامت  الصحي،  الحجر 

جنو  ومحافظة  القاهرة  فنادق  في  كذلك  علم،  األقصر  مرسى  بين  العاملة  العائمة  والفنادق  سيناء  ب 

وزارة  مع  بالتعاون  العاملين  وتدريب  الصحي  الحجر  على  باإلشراف  الغرفة  قامت  وقد  وأسوان. 

للحجر   الخاضعين  هؤالء  مع  والتعامل  التعقيم  حيث  من  الموقف  هذا  مع  التعامل  على  الصحة 

 الصحي، كما قامت بتحمل تكلفة اإلعاشة لبعضهم.  
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التوعية    -2 عمل  على  السياحة  بوزارة  الصحي  بالحجر  األطباء  السادة  مع  بالتنسيق  الغرفة  قامت 

مع   التعامل  كيفية  على  تدريبهم  حيث  من  العالقين  استضافة  في  المشاركة  بالفنادق  للعاملين  الالزمة 

 الحاالت المشتبه فيها أو المصابة

 
المسئولة عن تعقيم الفنادق لعمل زيارات الصحة والشركات    مديرياتقامت الغرفة بالتنسيق مع    -3

للفنادق لتدريب العاملين بالفنادق على كيفية التعقيم واألماكن األكثر عرضة للتلوث كما قامت الغرفة  

 بتوفير مواد التعقيم لعدد من الفنادق. 
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 :      ebsiteWإنشاء صفحة للغرفة   -16

 
 

الفندقية فقد تم إنشاء صفحة جديدة للغرفة    Websiteبناء على قرار مجلس إدارة غرفة المنشآت 

فقد تمت مخاطبة   لذا  للتطوير،  قابل  يعد  لم  السابقة  الصفحة  المستخدم في  التقني  البرنامج  ان  حيث 
 .Tekegعدة شركات والتي تقدمت بالعروض المطلوبة وتم اختيار شركة 

 
ا وقد تم االنتهاء من الصفحة وتشغيلها بصورة تجريبية، وقد قامت الغرفة بمخاطبة أعضائها هذ

 لزيارة الصفحة وقد تلقت بعض التعليقات من السادة األعضاء. 
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 :  زى  ــركـمـ ك الـــنــادرة البـبــم  -17

 

 
 

به تقوم  التى  الكبيرة  المجهودات  ضوء  الدو على  الفندقية ا  المنشآت  لمساعدة  مؤسساتها،  بكافة  لة 
الحالية،   األزمة  لمواجهة  البنك  والسياحية  قام  فقد  والفندقى  السياحى  بالقطاع  البالغ  وإهتمامها 

 المركزى بإعداد مبادرة لمساندة القطاع السياحى ) مبادرة سداد الرواتب وتكاليف الصيانة (. 

الفنادقلمنشور  إرسال  فقد قامت الغرفة ب   ذلكوعلى ضوء   بأنه على من يرغب فى إلفادتهم    جميع 
قبل  من  شهادة  على  للحصول  الفندقية  المنشآت  الى غرفة  التقدم   ، المذكورة  المبادرة  من  اإلستفادة 

 اإلتحاد المصرى للغرف السياحية لتقديم 

 . للحصول على قروض ميسرةها للبنوك المعنية 

للغرفة خطا ورد  فقد  السياق  هذا  منوفى  عامر    بين  / طارق  األستاذ  البنك    –السيد  معالى محافظ 
السياحىالمركزى القطاع  لصالح  مبادراته  شروط  بتعديل  المذكور  البنك  قام  حيث  ذكر    ،  لما  وفقاً 

وكذا   2021بالخطابين ) سالفى الذكر ( ومن ثم تم مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة حتى نهاية  
وال اإلحالل  مبادرتى  الماليةتجديد  تعديل  وزارة  بضمان  المرتبات  سداد  وتمويل  تم  بالفنادق  وقد   ،

وهذا بيان بالفنادق التى تقدمت للغرفة فى إرسال فى هذا الخصوص لجميع الفنادق إلحاطتهم بذلك،  
 :   لإلستفادة من مبادرة البنك المركزى  هذا الصدد

 الفنادق العائمة  الفنادق الثابتة 

 
 قية( منشآة فند 145عـدد ) 

 
 منشآة فندقية ( 41عدد )  

 
 

ة المشار إليها رعلماً بأنه ورد للغرفة بعض الشكاوى تفيد عدم رد أو رفض بعض البنوك تنفيذ المباد
ومن ثم إتخاذ اإلجراءات الالزمة فى هذا   بحث هذه الشكاوى  فإنه جارى  وعلى ضوء ذلك بعاليه،  

 . الشأن
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 :    2020/ 2019العام الماىل  خالل مساهمات الغرفة  -18
 

 

 

 بيــــــــــــــــــــان  مبلغ 

 مساهمة الغرفة في صندوق تحيا مصر  1,150,000

 شراء كمامات لصالح شرطة السياحة  9,000

 شراء معدات ولوازم مكاتب لمكتب اللجنة الفنية للتراخيص بوزارة السياحة  88,807

 دافع لزوم دفع الفنادق العائمة  2عدد   ر مساهمة الغرفة في ايجا 228,114

 ( H.Cمساهمة للغرفة لوزارة السياحة بمناسبة اإلنتهاء من إعداد المواصفات الجديدة للفنادق )  155,556

 المساهمة لصالح اإلتحاد المصري في سحور رمضان  70,693

   6/30/ 2020االجمالي حتى   1,702,170

 
 حتل تاريخه وهي كالتالي :  1/ 7/ 2020من    فترةل الالوذلك بااضافة إلل مناهمات تمت خ

 بيــــــــــــــــــــان  مبلغ 

 مساهمة الغرفة في الفيلم الدعائي ) رحلة سائح ( باإلتحاد المصري للغرف السياحية 500,000

 ي حمساهمة الغرفة في دعم اصحاب الحناطير بمحافظتي األقصر وأسوان نظرا لظروف القطاع السيا 500,000

 اإلجمالي  1,000,000
 

 

 جم  2,702,170.00حتى تاريخة بإجمالي مبلغ :     1/ 7/ 2019ليصبح إجمالي قيمة المساهمات خالل الفترة من 
 

 

باإلضافة اىل   الغرفة  افقة عىلالمو هذا  أجــهـزة كمبـيـوتــر بــش قيام  ال  ،  ــراء  المقيمة   لفنادقجميع 
 (عىل أن يتم منحها ) مجا،  نجمة 2،  1فئة  عىل 

ً
 .  للفنادق المذكورة نا

 
 
 
 

كات  ادقـ نـع الفـجمي  منحىل  ـــــة عـــــقــالموافوكذا     عىل%    50تخفيض قدره  األعضاء بالغرفة    والشر
عنراكات  ــتـشاإل  للغرفة  ى عامال  المستحقة  ى مالىال  ير )    2021/ 2020)    يير و   )2021   /  2022   )  

 للظروف البر 
ً
 القطاع الر بها ميوذلك نظرا

ر
 فندف

ى
   . نا المستجد ر جائحة كورو ظل إستمرا ف
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 :    فرع الغرفة بالبحر األحمر   -19

 افظة :  بالمح المشاكل التر واجهت المنشآت الفندقية وتم بحثها مع األجهزة التنفيذية -

 
 0 مشاكل المياه والكهرباء والمواد البترولية   –اوال 

 
الكهرباء لعدم فصل   .1 الفنادق مثل مجموعه جراند  التنسيق مع شركة  الكهربائي عن بعد  التيار 

 مهلة للسداد فز ومنحهم كي فندق  –هارموني مكادي  –الغردقة 

 

لصر .2 للبترول  مصر  وشركة  السياحة  وزارة  مع  التنسيق  الالزمة حصص    فجاري  السوالر 

 . ليس لديها خدمة الغاز الطبيعيالتى للتشغيل للمنشآت الفندقية 

 

ا : دور الغر  فة تجاه أعضائها :  ثانيا
 
بالبحر االحمر في حصر .1 العقارية  الضرائب  لجان مأمورية  الغرف    االشترا  مع  اعداد  وتقدير 

مراعا مع  الفندق  عليها  المقيم  السياحية  والدرجة  والدرجة التش  ةالفندقية  للمنشاة  المرحلي    غيل 

 . السياحية لربط الضريبة العقارية
 

الصحة والغرفة واحدي الشركات المتخصصة في إجراءات تم تشكيل لجان من وزارة السياحة و   .2

ا اإلجراءات  لمراجعة  والصحة  من  السالمة  والتعقيم  التطهير  اعمال  من  المنشآت  بها  قامت  لتي 

ع للتدريب  برامج  عمل  اعملخالل  تم  ى  حيث  بها  العاملين  وتوعيه  الفيروسات  من  الحماية  ال 

 مل وموظف بها. عا 900كيان فندقي وتدريب   100المرور على عدد 
 

ي علم وجنوب القصير  التسبيق الشامل مع الجهات المعنية باستخدام المنشآت الفندقية بمدن مرس  .3

تخصيص أكثر من   يث تمح يوم    14كوحدات عزل وحجر صحي للحماية من وباء كورونا لمدة  

أكثر   عددهم  والبالغ  الخارح  من  العائدين  ثم  العالقين  المصرين  الستقبال  منشاة  ثمانية  عشرين 

 ليلة وتقديم كافة خدمات الضيافة والرعاية الطبية لهم.  112000االف مصري لمدة 
 

 راءاتج تم تشكيل لجان من وزارة السياحة والصحة والغرفة ثالث شركات دوليه متخصصة في إ

التطهير والتعقيم إلعادة السالمة والصحة لمراجعة اإلجراءات التي قامت بها المنشآت من اعمال  

منشاة بطلبات إلعادة التشغيل حصل مهم على الشهادة   216تشغيل المنشآت حيث تقدم عدد  فت  و 

 منشاة.   133منشاة والشهادة الدولية  207حلية الم
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وزير .4 علي  العرض  منشاة السيا  جاري  والسياحية  الفندقية  المنشآت  باعتبار  قرار  الستصدار  حة 

ت  حتى  الكهرباء  شركة  مواجهة  في  مجلس  صناعية  رئيس   / الدكتور  السيد  قرار  بمضمون  تمتع 

رقم   أسع2020لسنة    781الوزراء  تخفيد  عشرة بشان  بواقع  الصناعية  للمنشآت  الكهرباء  ار 

 أشهر.  6لثابت لمدة قسط القروش لكل كيلووات وطلب االعفاء من ا

إد .5 ممثلي   بحضور  بالفنادق  الجديد  المدنية  الحماية  كود  تطبيق  حول  ندوة  تنظيم  الحماية تم  ارة 

كود تطبيق  حول  التساؤالت  على  االجابة  الندوة  هدف  األحمر،   بالبحر  المدنية    المدنية  الحماية 

يد للحماية من أخطار الحريق  الجد  يالجديد بالفنادق والتأكيد علي أهمية بدء العمل بالكود المصر

لمواجهة السابق  الكود  بنود  بعض  تعديل  تم  حيث  الفندقية   بالمنشآت  التى    الخاص  االشتراطات 

تنفيذ يمكن  التى  االشتراطات  وكذا  تنفيذها،  فى  صعوبة  أو  استحالة  ذات يوجد  تحقق  ببدائل  ها 

لسنة   119ن البناء الموحد رقم  لقانو اومد فترة التطبيق للمباني القائمة حتي تاريخ اصدار   الهدف

من    2008 الفناد1998بدال  من  أعضائها  لجميع  أرسلت   الغرفة  ان  كما   ، بنود م  نسخة من  ق 

اإلسكان بقرار من وزير  الصادر   ، الحريق  للحماية من إخطار  المصري  وذلك إلبالغهم    الكود 

وإيقاف منح المهل   22/8/2020رسميا بالكود واستعدادا لبدء تطبيقه بشكل إجباري اعتبارا من   

 من هذا التاريخ وايضا تم استحداث شيك ليست يتم العمل به لكافة بنود الكود  

 
 

ا   : التصدي لتحصيل رنوم دون النند الوانوني:   ثالثا
 

ي البحر االحمر بتحصيل رسوم مقابل حق انتفاع للسقاالت  متابعة قيام الهيئة العامة لموان  .1

جم عن كل متر مربع الي صدر  100د من القانون بواقع  ون سن دوالمراين امام المنشآت  

يناء على نتائج االجتماع المنعقد    2020لسنة    317قرار السيد المهندس / وزير النقل رقم  

التحاد المصري للغرف السياحة محدد  مع السيد وزير السياحة والسيد رئيس مجلس إدارة ا

 الستغالل السقالةطبقا    جم  42جم حتي  10الرسوم بثالث فئات تبدا من 

 
ا   : دور الغرفة في المناهمات المجتمعية :  رابعا

 
ال .1 الشئون  ومديرية  المحافظة  دعم  دعم  لتقديم  الفندقي  الكيانات  بعد  مع  بالتعاون  صحية 

كيلو جرام }كلور{ توفير خمسة وعشرون بدلة وقائية  عيني بتوفير مواد التعقيم خمسمائة  

 م  ـــهـة لــي ـذائ ـواد غ ـــاعمال التعقيم باإلضافة الي م ين في كللعاملين بشركة هيبكا المشار
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 :    فرع الغرفة بالوجه القبىل  -20
 

الغرفة    :  أوالً  فرع  ممثلى  عن قام  خالد   / الدكتور  معالى  عقده  الذى  المؤتمر  وزير    -انى  بحضور 

كان هامة  موضوعات  عدة    ةبفندق سونستا وقد تم مناقش  2020/ 8/2، وذلك بتاريخ  السياحة واآلثار
ستحقة للبنوك كما  كيفية مساعدة الفنادق المتعثرة عن سداد الديون المو أبرزها مبادرة البنك المركزى  

 .  تمت مناقشة العديد من المشاكل التى تواجه فنادق األقصر وأسوان
 

: ثا الن   نياً  المعاناة عن  الغرفة فى تخفيف  بدء أزمة كورونا ومن منطلق مساهمة  ألجانب  الء ازمع 

يهات وطاقم الفندق العائم سارة ) النيل أنوكيت ( الذى ظهر فيه أول حاالت الكورونا وبناء على توج 
وجبات الغذائية  السيد األستاذ / ماجد فوزى رئيس مجلس إدارة الغرفة المركزية فقد تم المساهمة بال

 والمشروبات وخالفه لمدة أربعة أيام . 
 

 ً بفندق سونستا األقصر لمناقشة التداعيات الخاصة بفيروس  8/3/2020  تاريخبتم عقد مؤتمر    :  ثالثا

اإلحتراز اإلجراءات  ومناقشة  السيد كورونا  بحضور  ذلك  وكان  السياحى  القطاع  على  وتأثيرها  ية 
ألستاذ / أحمد الوصيف رئيس اإلتحاد المصرى للغرف السياحية  معالى المستشار محافظ األقصر وا

ماج  األستاذ  وأصحاب   فوزى  دوالسيد  مديرى  والسادة  الفندقية  المنشآت  غرفة  إدارة  مجلس  رئيس 
 سياحة باألقصر  .الفنادق الثابتة والعائمة وشركات ال

 
 

 ً باأل  :  رابعا الفنادق  ومديرى  أصحاب  السادة  مع  إجتماعات  عدة  عقد  لمناقشة تم  قصروأسوان 

أزمة   بسبب  تواجههم  التى  والمشاكل  الحالية  األزمة  فى يروس  فتداعيات  لمساعدتهم  وذلك  كورونا 
وذلك   بالفنادق  اإلحترازية  اإلجراءات  وإتخاذ  الحالى  الوضع  مع  من حرصالتعامل  خدمة  لالغرفة    اُ 

تواجههم  لأعضائها   التى  والمشاكل  العقبات  تذليل  على  رف  وقدتعمل  للغرفة تم  المشاكل  هذه  ع 
الوزراء المعنية والتى أسفرت   مجلس  سالمركزية التى قامت مشكورة بمخاطية السيد الدكتور / رئي 

الديون المستحقة للجهات الحك الديون  عن تأجيل  تم تأجيل  كما تم 31/12/2020  ى  حتومية وحالياُ 
أن سيادته أصدر قرار بإرجاء التواصل أيضاً مع السيد المستشار / محافظ األقصر وكذا أسفر عن  

 بما فيها مستحقات المراسى.  31/12/2020سداد جميع مستحقات الفنادق الثابتة والعائمة حتى 
 

 ً محافظ األقصر وبحضور  تم حضور عدة إجتماعات بصفة دورية مع السيد المستشار /    :  خامسا

لية، تم أيضاً عقد عدة إجتماعات األجهزة التنفيذية لمناقشة أى مشاكل أو معوقات نظراً للظروف الحا
ن رئيس الفرع لمناقشة تداعيات الموقف الحالى أنطوا  بين السيد محافظ أسوان والسيد األستاذ / ماجد

 ة المحافظة .  التى تواجهه الفنادق والسياحة بصفة خاصة وكيفية مساعد
 

 ً السياحة    :   سادسا وزير  عنانى  خالد   / الدكتور  معالى  توجيهات  على  لجان بناًء  بتكوين  واآلثار 

التأكد من إتخاذ ادة فعباألقصر وأسوان للعمل على إتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إ الفنادق بعد  تح 
بتاريخ    560فة المركزية رقم   جميع اإلجراءات اإلحترازية وذلك إيماًء إلى الكتاب الوارد من الغر

ــ لفرع من مكتب وزارة السياح لذا فقد تم تكوين لجان بكل محافظة من محافظات ا 5/5/2020  ةــــــ
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ديرية الصحة بكل محافظة وأسفرت هذه اللجان على إعادة  رع ومفبالمحافظة وعضو مجلس إدارة ال

 –فنادق بأسوان    8  –فنادق بأسيوط  5  -دق باألقصر  فن   26فندق ثابت وبيانهم كالتالى )  59فتح عدد  
فندق بسوهاج   –فندق بالفيوم    2  –فندق بأبو سمبل    2  –منيا  فنادق بال  7  –فنادق بالوادى الجديد    8

 باقى فنادق الفرع  . ة فتحد وجارى العمل على إعا
 

 ً للظروف السيئة التى تمر بها    :  سابعا هذه التظلم المقدم من  على    بناء فنادق الوادى الجديد ونظراً 

شتراكات المستحقة عليهم للغرفة إعفائهم من رسوم إعادة التشغيل وكذلك اإل  وطلبفنادق  الفئة من ال
سيد األستاذ / ماجد فوزى رئيس مجلس لى العحتى األن ، فقد تم عرض هذا األمر    2011من سنة  

بالموافقة على   المستحقة  تأجيل سداد اإلشتراكات  إدارة الغرفة المركزية وقد تفضل سيادته مشكوراً 
 رسوم إعادة التشغيل . سداد وكذا إعفائهم من  عليهم  

 
ً ثا الم  :  منا الغرفة  من  للفرع سواء  الوارده  والمكاتبات  المنشورات  بتعميم  الجهات كزية  رالقيام  أو 

 .  التابعة للفرع الفنادقجميع المختلفة والتي  يلزم تعميمها علي 
 

 ً المحافظات  تحصيل اإلشتر  :  تاسعا للفرع بجميع  التابعه  الفنادق  لهم إإرسال  و اكات من  ستعجاالت 

 لحثهم على سداد اإلشتراكات .، فى هذا الخصوص
 

تم    :عاشراً   المركزية  لقد  الغرفة  مع  الخاصة  م   ثم   نوم التنسيق  المستندات  لتقديم  الفنادق  خاطبة 

تم صرف الدفعة الثانية وحاليا    لك ى ذندوق إعانات الطوارىء وبناًء علبصرف الدفعة األولى من ص
 ناًء على توجيهات الغرفة المركزية . جارى إتخاذ اإلجراءات الالزمة لصرف الدفعة الثانية ب 

 

 

إجتماع  :  حادى عشر عقد  معا  مع  تم  و لالسيد   / السياحة  ى  السادةزير  فنادق    وبحضور  مديرى 

األس معالى  بحضور    وكذا  األقصر السيد  من  وكالً  األقصر  الوصيف  محافظ  أحمد   / رئيس    -تاذ 
رئيس مجلس إدارة الغرفة   -نائب  اإلتحاد المصرى للغرف السياحية والسيد األستاذ / محمد أيوب  

ا والسيد  العائمة  الفنادق  شعبة  ورئيس  الغرفة   ستاذألالمركزية  إدارة  مجلس  الشاعر عضو  هشام   /
وع الفرع  إدارة  مجلس  أعضاء  والسادة  الصندوق  وأمين  بمحافظة المركزية   المستثمرين  من  دد 

نايل باالس لمناق   2020/ 10/9األقصر بتاريخ   الفنادق  بفندق شتيجنبرجر  شة إمكانية إعادة تشغيل 
ماعاً إيجابياً مثمراً حيث تم تذليل العديد من  ن إجت ا% وكيفية تنشيط السياحة بالمنطقة وك  50بنسبة  

 العقبات التى تواجه الفنادق  
 

صل بصفة مستمرة مع جميع فنادق الفرع فى المحافظات التابعة للوقوف على يتم التوا  :   عشر   ثانى

لمعوقات التى تواجههم ويتم التواصل مع السيد األستاذ / ماجد فوزى رئيس مجلس جميع المشاكل وا
 لغرفة المركزية حتى يمكن مساعدة الفنادق على تالفى هذه المشاكل والمعوقات .ارة ا دإ
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 : الغرفة بجنوب سيناء    فرع  -21
 

 

إلعداد • الفندقية  والمدارس  الفنى  التعليم  وزارة  مع  خالل    التنسيق  من  مدربة  مهنية  كوادر 

بات العمل الفندقى حتى يتسنى  متطل  دجلسات نقاش وفى حضور مديرى الموارد البشرية لتحدي 

فندق بإستضافة  ذلك  وتم  العمل  لسوق  للدخول  يؤهله  ما  على  الحصول  شتايجنبرجر    للطالب 

 ألكازار .

الم  • لألمم  اإلنمائى  والبرنامج  الغرفة  فرع  بين  والتعاون  مديرى التنسيق  السادة  لتدريب  تحدة 

اقة والبدائل الحديثة لتوفير المياه وتم  ر الطي اإلدارة الهندسية بالمنشآت الفندقية على برنامج توف

 إستضافة فندق دريمز بيتش . ذلك بتوفير قاعة تدريب والدعم اللوجيستى إلنجاح التدريب ب 
 

)طابا ونويبع ودهب وليس شرم    تنسيق التدريب بجنوب سيناء وإيصال البرامج التدريبية لمدن  •

ب  المقامة  الدورات  عدد  متوسط  وصل  حيث  فقط(  إلى  لمحافاالشيخ  شهريآ    40ظة  دورة 

 متضمنه كافة البرامج التدريبية والتى تضمنت ما يلى : 

 برنامج سالمة الغذاء  .1

 رنامج تأهيل المدرب ب  .2

 برنامج المهارات اإلشرافية .3

 برنامج المكاتب األمامية   .4

 اف الداخلىبرنامج اإلشر .5

 برنامج األغذية والمشروبات .6

 19برنامج كوفيد  .7

 برنامج تجهيز والتحضير .8

مدربين يعملون على حد التنسيق مع غرفة الغوص   9افظة إلى  صل عدد المحاضرين بالمح حيث و 
و  البحرية  من  واألنشطة  والتخلص  البيئى  الوعى  برنامج  على  العاملين  كافة  لتدريب  البيئة  وزارة 

 مواد الضارة للبيئة . البالستيك وال
 
 

 لغرفة المركزية.د إرسالها للفرع من اية بعبتوزيع الشهادات التى تفيد التدريب على البرامج التدري 
 

المفروض  الحظر  لرفع  البريطانية  األمنية  القيادات  مع  الواردة   التنسيق  البريطانية  السلطات  من 

حتى   الفنادق  لمعظم  زيارات  إعداد  من خالل  سيناء  نظر  لجنوب  وجهة  تكوين  القيادات  لهذه  يتسنى 

س بجنوب  واألمنى  السياحى  الوضع  إدارة كناء  يواقعية عن  جانب مجلس  المبذوله من  للجهود  نتيجة 

للفرع   الواردة  التحصيالت  زيادة  تم  فقد  المركزية  زيادة الغرفة  نتيجة  جاء  وهذا  مسبوق  بشكل غير 

 ة ــــــــــــة مما أدى لإلهتمام باإلنتساب لعضوية الغرفــفرــغـاء ال ــ ضــ ادة أعـ سـة لل ـــدمـالخدمات المق
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 : كورونا ائحة جاثناء  •
 

 حصر العمالة المنتظمة والغير منتظمة داخل المنشآت الفندقية .  .1

 هم باإلتفاق مع الجهات األمنية . تنسيق نزول العاملين لبالد .2

 عام المحافظة الوزراء ومن ديوان نشر كل المستجدات الواردة من مجلس  .3
 لقرارات وإيصالها إلدارات المنشآت الفندقية . إرسال امن خالل 

لتنفيذ    تنسيقلا .4 واآلثار  السياحة  ووزارة  األمنية  واإلجهزة  والمحليات  الصحة  وزارتى  مع 

الو  مجلس  كورونا  قرارات رئيس  جائحة  اثناء  المتوقفة  الفندقية  المنشآت  تشغيل  زراء إلعادة 

 جان من وزارتى الصحة والسياحة إلعادة التشغيل . من خالل تنسيق عمل ل 
 

المركز  .5 الغرفة  تعليمات  بتح ي تنفيذ  األولى  ة  للمرحلة  الصحية  السالمة  شركات  قيمة  صيل 

المر الغرفة  من  معتمدة  شركات  ثالثة  بواسطت  تلك  والثانية  من  شهادات  توزيع  مع  كزية 

 الشركات تفيد تنفيذ اإلشتراطات الصحية . 

  2020فندق( خالل الفترة ابتداء من شهر يوليو وحتى شهر أكتوبر    176)  إعادة تشغيل عدد .6

ال من   عليها  نادق  فمع  المنصوص  اإلحترازية  اإلجراءات  اتباع  تفيد  صحية  سالمة  شهادة 

 من طاقة التشغيل .  % 50بقرارات مجلس الوزراء بنسبة 
 

األعبا • لرفع  الفندقية  المنشآت  غرفة  من  كمساهمة  رمضان  كرتونة  كاهل  توزيع  على  ء 

 المواطنين بجنوب سيناء فقد قامت الغرفة المركزية 

 جزء من المساهمة فى العمل اإلجتماعى من جانب الغرفة . ضان كمبإرسال كرتونة ر •

بثالث مناطق مختلفة بشرم الشيخ لعمل    التنسيق مع وزارة الصحة وتوفير قاعات مجانية •

 النفايات الطبية   توعية للعاملين بالسالمة المهنية على التعامل مع
 

العموم لإلطالع على مستجدات   • كافة مديرى  إجتماع ودعوة  الكعقد  الجديد  ود  المدنية  حماية 

كاف على  يتم  حتى  المدنية  الحماية  وحضور  الشاعر  هشام   / األستاذ  السيد  حضور  ة فى 

 التسائوالت التى تدور بأروقة المنشآت الفندقية  
 

فنادق المحافظة ابتداء من شهر أغسطس فى ضوء  النجاح فى عودة التدريب مرة اخرى ل •

 كورونا .  جائحة إعادة تشغيل المنشآت الفندقية بعد 
 

تنفيذ تعليمات وزارة السياحة واآلثار بشآن ضرورة إدخال بيانات اإلشغال السياحى   •

 ات بطريقة إلكترونية . والجنسي 
 

ل الى نظم التشغيل بها وذلك  اإلتصال بكافة المنشآت الفندقية التى تمت إعادة تشغيلها للوصو •

 وفقآ للمتطلبات الخاصة لشرطة السياحة واآلثار . 
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ة     -22  : فرع الغرفة باألسكندرية ومطروح والبحت 
 

العالى  -1   المعهد  مع  تعاون  بروتوكول  توقيع  الفنادق    تم  و  يخص   –للسياحة  فيما  مريوط  كنج 

امكانية   مع  جديد  هو  ما  على  لالطالع  الفادة  التواصل  الغرفة  بمشاركة  بالمعهد  تثقيفية  دورات  عقد 

 ادق بالمعهد. الفن  ةالطالب الدارسين بشعبة ادار

 تم عقد دورات تدريبية لموظفى الفنادق و بيانها كاتالى :  -2

بفند  - امامية  مكاتب  الفترة من  دورة  فى  فلسطين  هلنان   14حضرها    2020/    1/    18  –  14ق 

 متدرب. 

 13بفندق توليب حضرها    2020/    1/    23  –  19بفندق توليب فى الفترة من    دورة مكاتب امامية  -

 متدرب. 

بفندق ادهم كمباوند    2020/   1/  15  –  11سالمة الغذاء بفندق ادهم كمباوند فى الفترة من  دورة    -

 ب. متدر 21حضرها 

الفترة من    - فى  ايفوهوريزون  بفندق  الداخلى  االشراف   24حضرها    2020/    2/    5  –  1دورة 

 متدرب. 

 متدرب. 21 حضرها 2020/  2/  10 – 6دورة االشراف الداخلى بفندق بانسيا فى الفترة من  -

 بفندق بالزا حضرها   2020/    2/  15  –  11دورة االشراف الداخلى بفندق بالزا فى الفترة من    -

 متدرب.  26

من    - الفترة  فى  رايز  سان  بفندق  الداخلى  االشراف   18ضرها  ح   2020/    2/    20  –  16دورة 

 متدرب. 

حضرها   2020/    2  /  10  –  6دورة االغذية و المشروبات بفندق ايفوهوريزون فى الفترة من    -

 متدرب.  31

حضرها   2020/    2  /  15  –  11دورة االغذية و المشروبات بفندق جراند بالزا فى الفترة من    -

 متدرب.   23

 23حضرها    2020/  3/  5  –  2020  /  3/    1دورة سالمة الغذاء بفندق سان رايز فى الفترة من    -

 متدرب. 

حضرها   2020/    3/    10  –  2020/    3/    6من  فترة  لدورة سالمة الغذاء بفندق سان رايز فى ا  -

 متدرب.  28
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حضرها   2020/    3/    15  –  2020/    3/    11الفترة من  دورة سالمة الغذاء بفندق سان رايز فى    -

 متدرب.  29

لباقية المخطط لها لباقى شهور السنة تم توقفها بسبب فيروس كورونا. اال ان الدورات التدريبية ا  

الساحل كورونا لفنادق االسكندرية و توعية و تثقيف صحى لمكافحة تفشى فيروس    دورات  تم عمل  -3 

 ق مع مديريات وزارة الصحة التابعة لها الفنادق. الشمالى و مطروح بالتنسي 
 

للتنسيق لعمل    2020االسكندرية خالل شهر قبراير    –ومبوسكو  تم مقابلة مسئولى التدريب بمعهد د  -4

 م الفنية بالفنادق  و تم ارجاء الموضوع لفترة الحقة. القساادورات تدريبية تخصص 

 
 

اال  -5 فنادق  من  لكال  واتساب  جروب  انشاء  مطروح  تم  و  الفنادق  سكندرية  كافة  مع  للتواصل 

بت ذلك نجاجاً شديداً خاصة خالل الفترة السابقة لجائحة  طالعهم على المنشورات و متابعتهم و قد اثوإ

 ظيمها بشكل اكثر فاعلية.لى تنعكورونا و جارى العمل   

تنفيذ    -6 لمتابعة  والصحة  السياحة  ووزارة  الغرفة   اعضاء  من  لجان  تشكيل  الخاصة تم  القرارات 
الفن  الوزراء على جميع   الصادرة من رئاسة مجلس  االحترازية  الغرفة  باالجراءات  لفرع  التابعة  ادق 

ح شهادات مختومة العادة تشغيل لعدد  و من   لفيما يخص السالمة  و الصحة العادة التشغيل و تم  عم
ا ان بالمنتزة الذى بدأ فى اجراءات فندق باالسكندرية باالضافة الى فندق بالم  41فندق من اجمالى    41

فندق بمطروح من    12فنادق وعدد    5جمالى  فنادق من سيوة من ا   4االنضمام لعضوية الغرفة وعدد  
فنادق بالمنصورة و لفندق بطنطا    4و كذا لعدد    6دد  الى عمفنادق بالعلمين من اج6فندق و  18اجمالى  

 و لفندق بالبحيرة. 
 

 فنادق بمطروح و الساحل الشمالى. 5فنادق باالسكندرية و ل7ة لعدد  تم منح شهادات تشغيل دولي  -1
 

التى قام بها معالى وزير السياحة و اآلثار لمحافظتى مطروح  و االسكندرية مع    فى خالل الزيارة  -2

من   لوفد  ا الفترة  له خالل  تونى  2020/  6/    27-  25المصاحب  السيد  فى  ممثلة  الغرفة  تواجدت   ،

للفنادق و المتاحف  رئيس الغ  –غزال   الوقائية  االماكن  و رفة لمتابعة تطبيق االجراءات االحترازية و 

 المستشفيات بالمحافظتين . و  حيةالسيا

بالعلمي   -3 السياحة  وزير  معالى  مع  لقاء  عمل  ي  نتم  ب  2020وليو  فى  الفنادق  مشاكل  منطقة  لمتابعة 

جيد و والحضور  ناجحا  لقاء  و كان  العقبات  الساحل  مناقشة  المنطقة  تم  فنادق  تواجه  مقترحات  و التى 

 الحل  . 
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اء    -23  : برنامج النجمة الخرصن
 
 
 
 

دق  لفنال  من خالل غرفة المنشأت الفندقيةن   تم شهادة النجمة الخضراء هي شهادة بيئية   •

للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها. التى تهتم بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة  

ال بوتقوم  بالوزارة إغرفة  الخضراء  السياحة  وحدة  مع  بالتنسيق  البرنامج  هذا  دارة 

التوجيه الخاص مثل شركتى واللجنة  القطاع  والتي تضم شركاء عمل من  للبرنامج  ية 

واوراسكوم  الدولية  ووكال  ترافكو  السفر  و  السياحة  للتنمية   TUIة  األلمانية  والوكالة 

GIZ  . 

ورفع    عنصرا هاما لتسويق قطاع الفنادق المصري   يعد برنامج شهادة النجمة الخضراء •

التنافسية في العالمي  قدرته  التنمية   المتزايد  ظل االهتمام  البيئة وتحقيق أهداف  بحماية 

يتناسب مع الفنادق الكائنة في جمهورية مصر مج بماالمستدامة. وقد تم تصميم البرن ا 

المستخدمالعربية   بالمعايير  اإلعتراف  تم  قد  بأنه  بهعلما  ً  ه  المجلس   دوليا جانب  من 

 (.  GSTCالعالمي للتنمية المستدامة )

مقصد سياحي تحتوي علي ما   15فندقا في    86شهادة  الصلة على  بلغ عدد الفنادق الحا •

الفندقي  %10يد عن  ز ما يبغرفة    25000يقرب من   ة فى مصر. و  من إجمالي الطاقه 

من   الرغم  على  أنه  بالذكر  الالجدير  الحالية  أن  الظروف  اال  القطاع  لها  يتعرض  تى 

ناق للحصول على الشهادة.  البرنامج ال يزال يتلقى طلبات لاللتحاق من قبل عدد من الف

ادق التى تنتهى شهادتها للفن  ةمراعاة للظروف الحالية تم ارجاء تجديد صالحية الشهاد

 .  2021يونيو  30فى العام الحالى حتى 

ستفادة من نمائى لألمم المتحدة لإلمع البرنامج اإلدارة البرنامج حاليا بالتنسيق  إتقوم  

مع بعد  حاليا  غرفة  التعمل  حة البيئية. كما  بعد عناصر الدعم الفنى لتفعيل السيا

الدوليين على مشروع تج  العمل  لتيسير  إليبي  رشركاء  الكتروني يهدف  نشاء موقع 

 ة نادق الحاصلعملية التفتيش على الفنادق الكترونياً و كذلك وضع تصنيف مميز للف

مرار فى لى االستإوتهدف الغرفة  ،  ةعلي الشهادات البيئية علي مواقع البحث العالمي

ندقي ع الفاالتوسع فى ملف السياحة المستدامة حتى تستطيع تقديم الدعم الالزم للقط

 فور التعافى من األزمة الحالية. 
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ن جهات   -24 ن الغرفة وبي  وتوكوالت الموقعة بي   :  أخرى   التر
 

 
ً
ن جامعة مدينة السادات     -أوال ن الغرفة وبي  وتوكول الموقع بي   : التر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمية المهارات ام بتإلهتماحيث تم اإلتفاق على    2020/    10/    13تم توقيع هذا البروتوكول بتاريخ    -

لى أحدث األنظمة  عجامعة مدينة السادات،    –طالب كلية السياحة والفنادق  المهنية والعملية وتدريب  

توفير  العالمية   أجل  العمل وذلك من  بكفاءة فى سوق  العمل  قادر على  التعاون مع  خريج  لذا أصبح   ،

الشأن   هذا  فى  المتخصصة  المهنية  ً أالمؤسسات  أج   مراً ضروريا تأهيل  من  على  ل  وتدريبهم  الطالب 

العملى طوال فترة   المجال  التدريب مالدراسة أحدث ما فى  ً ، وأن يكون ذلك  خدمة لجامعة مدينة    جانا

توفير  ،  السادات المقابلوسيتم  يجتاز  ممن  محدد  لعدد  تدريب  الفندق  فرص  يعقدها  التى  الشخصية  ة 

) بالبند العاشر(  على تلقى متدربين، هذا وقد جاء  دقية  ن ل منشآة ف للمتدربين وحسب القدرة اإلستيعابية لك

ت   " يلى  ما  الذكر  سالف  اإلتفاق  المج من  اعتبر  اإلتفاق    لتاليةاالت  يتم  الطرفين،  بين  للتعاون  مجاالت 

والتكلف الموكلة  المهام  على  بالتراضىوالتنسيق  حدث  لكل  ا  ة  اإلمكانيات  قبلها ووفق  للطرفين  لمتاحة 

 اإلتفاق على ما يلى : د تم قهذا و بمدة كافية، 

 

 . إعداد المؤتمرات العلمية وورش العمل والدورات المتخصصة -1

 ث العلمية والدراسات الخاصة بسوق العمل. إعداد األبحا -2

 .لمجتمعى بأهمية السياحةإصدار نشرات وكتيبات من شأنها رفع الوعى ا -3

   .فى المجتمع سياحةلالمشاركة فى دعم حمالت التوعية الثقافية بأهمية ا -4

 . التكورات الحالية  واكبالمناهج العلمية بهدف تعديلها لتمناقشة  -5

   بمجال إدارة الفنادق لجهات محلية أو دولية. ت بحثية أو عملية مرتبطة  تقديم مشروعا -6
 

 . من تاريخ توقيعه عامة هذا البروتوكول علماً بأن مد -
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ً
وتوكول الموقع   -ثانيا ن البالتر ن صندوق تحيا مرص   ي   : غرفة وبي 

 

 

بموجب قرار السيد  حيا مصر  صندوق ت  أنشأ،    2020/    9/    22بتاريخ  تم توقيع هذا البروتوكول    -

الجمـرئي  بالـهـس  رقم  ـقـورية  ذوهو    2015لسنة    84انون  وم صندوق  خاصة  طبيعة  ره  ـقـات 

مساكن   –طريق النصر    –س الوزراء  لمجل  عى } مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التاب ــسـرئي ـال

{  –شيراتون   القاهرة  منه  محافظة  فى مخ  والغرض  الدولة  أجهزة  لدفع عجلة معاونة  المجاالت  تلف 

ال والمبادرات  المشروعات  من  عدداً  تنفيذ  خالل  من  وذلك  على التنمية  بالنفع  يعود  بما  مختلفة 

 . المواطنين

الفندقية  وفى ضوء دور غرفة   الغرفة اإلرت   فىالمنشآت  الدعم ألعضاء  الفندقية وتوفير  بالخدمات  قاء 

و  للفنادق،  مالكة  وشركات  إدارة  وشركات  فنادق  العمل  من  بيئة  وتحسين  العوائق  إزالة  على  العمل 

السياحية، وحيث أن صندوق تحيا مصر يعمل على تنفيذ    ندقية فى مختلف المقاصدلمختلف األنماط الف

التن  والمبادرات  المحافظاتفوية  م المشروعات  لبرامج  ى مختلف  الدعم  تقديم  الى  تسعى  الغرفة  وأن   ،

الب  هذا  إبرام  تم  فقد  الصندوق،  بينهموأنشطة  فيما  المشترك  العمل  لتنظيم  على    روتوكول  اإلتفاق  وتم 

لصالح صندوق تحيا مصر    –بدون مقابل    –ليلة ( بالغرف الفندقية    200قياتم الغرفة بتوفير عدد )  

  ( األحمر    –درية  ألسكن ابمحافظات  إقامة   –مطروح    –أسوان    –األقصر    –البحر   ) سيناء  جنوب 

، كما تم  وم أو حسب المتاح طبقاً ألمكانيات فنادق المحافظة وقت الحجز  كاملة بالفنادق فئة الخمسة نج

  ة يتعين أن يكون الحجز الذى تتحمل الغرفة تكلفته بسبب مهمى رسمية تتعلق بالخدم  اإلتفاق على أنه

، وفى حالة عدم اإللتزام بذلك أو تجاوز فترة الحجز المتفق عليها يتحمل  مية المنوط بها الصندوق القو 

ت ، وال يجوز للصندوق طلب حجز غرف فندقية أثناء العطالت الرسمية وأوقادوق تكلفة اإلقامةالصن 

 .(خ....... إلراسى دازة نصف العام الالذروة ) عيد الفطر و عيد األضحى  وأجازات عيد الميالد وأج 

 . من تاريخ توقيعه عامعلماً بأن مدة هذا البروتوكول  -

 

 ---------------------------------------------إنتهل    -----------------------------------------


