
  

 محافظة البحر األحمر
  الهيئة اإلقـليمية لتنشيط السياحة

  

  التعريف بالهيئة : 
عتباریة ھي ھیئة مستقلة لھا الشخصیة األ األحمرلتنشیط السیاحة بمحافظة البحر  اإلقلیمیةالھیئة 

لسنة  ١٩١والمعدل بالقرار رقم  ١٩٥٧لسنة  ٦٩١رئیس الجمھوریة رقم  السید  بناء علي قرار
سیاحي بجمھوریة مصر العربیة  إقلیملتنشیط السیاحة في كل  إقلیمیةھیئات  بإنشاءلخاص وا ١٩٥٩

لتنشیط السیاحة  اإلقلیمیةالالئحة الداخلیة للھیئات  بإصدار ١٩٥٧لسنة  ٤٤١والقرار الوزاري رقم 
 لیمیةاإلقالقوانین والقرارات المنظمة للھیئات  ألحكامحیث یدیر الھیئة مجلس إدارة یشكل وفقا  ،

 وأمیناوكیال وسكرتیرا  اإلدارةوینتخب مجلس  اإلقلیمفظ امح / السید برئاسةلتنشیط السیاحة 
  .  أعضائھللصندوق من بین 

  :  الهيئة أهداف
  اإلقلیمالنشاط السیاحي داخل  أوجھتسھیل كافة  .  
  اإلقلیمداخل  والمؤتمرات واألحداث األنشطةتقدیم الدعم اللوجستي لكافة  .  
 النشاط  أوجھوالتي تختص بكافة  رئیس مجلس اإلدارةلتقاریر الدوریة للسید / رفع ا

  .  اإلقلیمالسیاحي داخل 
  ختصاصاتھا . إوتحدید مھامھا و قتةاللجان المتخصصة الدائمة والمؤتشكیل 
  . متابعة توجیھات مجلس اإلدارة في دعم النشاط السیاحي بالمحافظة 
 ھرجانات والمؤتمرات الدولیة والمحلیة . تحدید أجندة سنویة للمعارض والم  
  ھ ستغاللإدراسة اإلقلیم السیاحي (المحافظة) من الناحیتین الطبیعیة والتجاریة بقصد

  إلیھ .  جتذاب السیاحإوتحسینھ و سیاحیاً 
  جتذاب أنواع جدیدة إدراسة طرق الترویج السیاحي للمحافظة من جمیع النواحي وكیفیة

 .  سیاحیة جدیدةمن السیاحة وفتح أسواق 
  متابعة حركة السیاحة الوافدة إلي المحافظة عبر المطارات والمواني وإزالة كافة

 ستخدام تلك الوسائل . إالمعوقات التي قد تواجھ السیاح جراء 
  التواصل مع القنوات والمواقع اإلخباریة واإلعالمیة والتنسیق معھا في متابعة الفعالیات

 ا الھیئة .  التي تشارك فیھا أو تنظمھ
  ما یستجد من مھام طبقا لما یقرره مجلس اإلدارة وفقا للوائح و القوانین التي تنظم عمل

 .الھیئات 
   

قسام الخاصة بالهيئة ) اللجان المتخصصة    : ( ا
والعاملین بالھیئة  یجوز لمجلس اإلدارة تشكیل لجان متخصصة دائمة ومؤقتة من بین األعضاء

ختصاصاتھا وواجباتھا وسائر ما یتعلق إدارة كیفیة تشكیلھا والغرض منھا وویحدد  قرار مجلس اإل
    جتماع خاص بكل لجنة علي حداإجتماعاتھا والمناقشات داخلھا في محاضر إبھا علي أن تسجل كافة 

  
  
  
  
  
  



م ، بأن تشكل  ٢٠١٤لسنة  ٥١٦رقم  األحمرقرار السید / محافظ البحر  الشأنوقد صدر في ھذا 
   -لتنشیط السیاحة علي النحو التالي : إلقلیمیةالجان الھیئة 
تي إليها اطنيوالتي  والمؤتمراتجنة المعارض والمهرجانات ل    - : ا
  ویة للمعارض والمھرجانات والمؤتمرات الدولیة والمحلیة . أجندة سنتحدید  
  دي والمؤتمرات ومدراسة ما یتم تقدیمھ من قبل منظمي المعارض والمھرجانات

  ستندات المطلوبة  استفاؤه للم
تيلجنة التدريب والتطوير والتخطيط والتنمية  والتي يناط اليها     - : ا
  ھ استغاللالتجاریة بقصد محافظة) من الناحیتین الطبیعیة والسیاحي (ال اإلقلیمدراسة

  .  إلیھ سیاحیا وتحسینھ واجتذاب السیاح
  . رفع المستوي الفني والوعي السیاحي بالمحافظة  
 ج التدریب والتأھیل للعاملین بمختلف قطاعات السیاحة للعمل علي رفع وضع برام

 كفاءتھم ومستوي الخدمات المقدمة للسائحین . 
وعات السياحيةل  تي إليهايناط  والتى جنة التسويق والم   - : ا

 أنواعحي وكیفیة اجتذاب ج السیاحي للمحافظة من جمیع النوادراسة طرق التروی 
  سیاحیة جدیدة .  أسواقتح جدیدة من السیاحة وف

 للتنشیط السیاحي الفضائیة  األحمرمحطة فضائیة باسم قناة البحر  إنشاء . 
تي إليهايناط  والتى لجنة المواني والمطارات      - : ا
  كافة المعوقات  وإزالةالمحافظة عبر المطارات والمواني  إليمتابعة حركة السیاحة الوافدة

  ستخدام تلك الوسائل . التي قد تواجھ السیاح جراء ا
متصال لجنة ا  ع تي : إليهايناط  والتىالسياحي  وا   - ا
  جانات . الفعالیات التي تشارك بھا الھیئة من مؤتمرات ومعارض ومھرتغطیة جمیع  
  التي  الفعالیاتوالتنسیق معھا في متابعة  واإلعالمیة اإلخباریةالتواصل مع القنوات والمواقع

 ظمھا الھیئة .  تن أوتشارك فیھا 
  

   - المهام الدورية التي تشارك بها الهيئة :
ن التنسیق مع تقوم الھیئة بدعم كافة أوجھ النشاط السیاحي بمحافظة البحر األحمر م

عة مصر خراج أي حدث او نشاط بالشكل الذي یلیق بسمالجھات المعنیة واألمنیة إل
   -سنویة تشارك بھا الھیئة : أو نشطة دوریةأحداث ھناك والمحافظة ومن بین ھذه األ

  . العید القومي لمحافظة البحر االحمر  
   . ( مستحدث) یوم السیاحة العربي  
  . ( كایت سیرف ) المشاركة في البطولة الدولیة لركوب االمواج 
  . الیوم العالمي لذوي االحتیاجات الخاصة  
  . البطولة الدولیة للبولینج  
 سكواش .البطولة الدولیة لإل  
 م السیاحة العالمي . یو  
  الفراعنة . رالي  
  . البطوالت الدولیة للبلیاردو  
 تیة (مستحدث) . االبطولة الدولیة للكار  
  . بطولة استروك فور ایجیبت لذوي االحتیاجات الخاصة  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - : 2017انجازات الهيئة لعام 
 أفریقیاجنوب شاركة في تنظیم سباق الدراجات الدولي من القاھرة وحتي الم  ً مرورا

 مرسي علم ) .  –سفاجا  –بمدن ساحل البحر األحمر ( الغردقة 
  . المشاركة في تنظیم كرنفال العید القومي للمحافظة 
  . تنظیم ماراثون دراجات خیري بالمشاركة مع مؤسسة غردقة الخیر 
  . تنظیم مؤتمراً لمستثمري البحر األحمر وجنوب سیناء بمدینة الغردقة 
 ٢٠١٧في تنظیم رالي الجونة  المشاركة  . 
  ترأسھا السید / المحافظ إلي دول أوكرانیاالمشاركة في تنظیم القافلة السیاحیة التي 

 مر وجنوب سیناء . بالبحر األح المستثمرینمن  وفدبولندا والتشیك علي رأس و
  . ( السباحة بالزعانف ) المشاركة في تنظیم بطولة االتحاد المصري للغوص 
  العرب لمدینة الغردقة إلبراز معالم رحلة مشاھیر شبكات التواصل اإلجتماعي تنظیم

المدینة عبر حساباتھم علي مواقع التواصل اإلجتماعي والذي یتابعھا ویتفاعل 
 معاھا ویحظي بمشاھدتھا الكثیرین 

  . المشاركة في الیوم العالمي لقیادة المرأة للدراجات البخاریة 
 ة البخاریة الرقم تدراجالدراج علي  حیث حطمبمدینة الجونة ( لي عبدهع الرقم القیاسي للدراج

كم علي دراجتھ البخاریة في دوائر  ٥٦٥سنوات حیث سجل  ٤دراج البریطاني والذي استطاع االحتفاظ بھ لمدة إسم المسجل ب
 . ) ساعة ٤٢كم خالل  ٦٠٠بینما حطم الدراج المصري علي عبده ھذا الرقم لیسجل ، ساعة  ٢٤مغلقة خالل 

  . المھرجان الدولي للفنون التراثیة بنادي السینزو 
 أول طائرة لبنانیة بمناسبة إفتتاح خط دولي مباشر  المشاركة بإحتفالیة وصول

 الغردقة ) .  –(بیروت 
  ٢٠١٧المشاركة في تنظیم مھرجان الفلكلور الدولي  . 
  ٢٠١٧المشاركة في تنظیم البطولة الدولیة للخماسي الحدیث  . 
  ٢٠١٧المشاركة في بورصة برلین للسیاحة والسفر  . 
  ٢٠١٧المشاركة في سوق السیاحة العربیة بمدینة دبي  . 
 ٢٠١٧ المشاركة في بورصة السیاحة بمیالن بإیطالیا . 
  ٢٠١٧المشاركة في معرض الریاض الدولي للسیاحة والسفر  . 

  
 



 
 ٢٠١٧الجوائز التي حصلت عليها الهيئة لعام 

 من  ٢٠١٧لي لقب الغردقة عاصمة السیاحة والمصایف العربیة لعام الحصول ع
 جامعة الدول العربیة . التابعة لمنظمة السیاحة العربیة 

  ) حصول الموقع السیاحي للمحافظةRed Sea Riviera  (  والتي تشرف الھیئة
من   علي جائزة أفضل موقع سیاحي عربي لتنشیط السیاحة العربیةعلي إدارتھ 

 .عالم السیاحي العربي لإل المركز
 

قليمية للتنشيط السياحي  حمر بالبحرالرؤية المستقبلية للهيئة ا   ا
  

 ما ألننا نؤمن دائالنشاط السیاحي التي تشارك بھا الھیئة  أوجھفي كافة  والجودة زیادة الكفاءة
  لم یوجد بعد .  األفضل أن
  كدعم مصطلح السیاحة  األحمربحر سیاحیة جدیدة داخل محافظة ال وأسواقجدیدة  أفاقفتح

  .  والسیاحة العالجیة وغیرھا البیئیة والفنادق الخضراء صدیقة البیئة
  الفنادق  تطویراو سیاحة ذوي االحتیاجات الخاصة وكیفیة  المیسرةدعم مصطلح السیاحة

ن المتوافرة علي أراضي المحافظة الستقبال مثل ھذا النوع الھام من السیاح ومن ثم تدریب م
یوازیھم داخل جمھوریة مصر العربیة للعمل داخل ھذه الفنادق مما یتیح فتح سوقا سیاحیا 

  جدیدا وھاما وتوفیر فرص عمل لذوي االحتیاجات في المجال السیاحي . 
  دعم تنظیم االحتفاالت والمؤتمرات والمعارض والبطوالت المصریة والعربیة واألفریقیة

عارض علي أجندة ملعمل علي وضع تلك المؤتمرات والواوالدولیة علي أراضي المحافظة 
  المعارض والمؤتمرات الدولیة . 

 ستھداف تنوع السوق السیاحي داخل المحافظة . إ  
 الت الفنیة الھامة علي غرار اھي المكان الذي یقام فیھ االحتف األحمرن تكون البحر دعم فكرة أ

 ھال فبرایر بدولة الكویت . 
 لبطوالت الدولیة كبطولة العالم لكرة الید علي سبیل المثال . تستقبل المحافظة ا أن 
 برامج المسابقات العربیة ضدعم فكرة أن تكون المحافظة ھي الموقع الذي یستقبل تصویر بع 

  .الكبري  والدولیة
  دعم المشروعات االستثماریة المطروحة كرؤیة مستقبلیة لمحافظة البحر األحمر من إنشاء

مدینة العاب وفنادق سبعة نجوم مما یخدم بالتبعیة النشاط السیاحي داخل مركزا للمؤتمرات و
  . البحر األحمر 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
قليمية لتنشيط السياحة لعام  ن بمشاركة الهيئة ا   ١٧٢٠نماذج لما تم انجازه حتي ا

  
للسياحة لندن لمشاركة في بورصة )ا١(

  والسفر
شاركت محافظة البحر األحمر متمثلة في ھیئتھا 

قلیمیة لتنشیط السیاحة بوفد خاص یقیم علي اإل
جناح خاص یتوسط الجناح المصري ببورصة 

للسیاحة والسفر في الفترة  لندن
  .  ٨/١١/٢٠١٧وحتي  ٦/١١/٢٠١٧من
  

 
  للسياحة والسفربرلين المشاركة في بورصة )٢(

شاركت محافظة البحر األحمر متمثلة في ھیئتھا اإلقلیمیة 
یقیم علي جناح خاص یتوسط  لتنشیط السیاحة بوفد خاص

للسیاحة والسفر في الفترة  برلینالجناح المصري ببورصة 
  .   ١٢/٣/٢٠١٧وحتي  ٨/٣/٢٠١٧من

  
 
 
 
 

في سوق السياحة العربية  المشاركة)٣(
   بمدينة دبي 

شاركت محافظة البحر األحمر متمثلة في ھیئتھا 
اإلقلیمیة لتنشیط السیاحة بوفد خاص یقیم علي 

بسوق ط الجناح المصري جناح خاص یتوس
السیاحة العربیة بمدینة دبي بدولة االمارات 

 ٢٤/٤/٢٠١٧في الفترة من  العربیة المتحدة 
  .   ٢٧/٤/٢٠١٧وحتي 

  
  
  

  
  
  
  
  
  



 الشیخ / بندر بن فھد رئیس منظمة السیاحة العربیة

  
  ٢٠١٧الفوز بجائزة عاصمة المصايف العربية لعام 

شاركت الھیئة اإلقلیمیة لتنشیط السیاحة 
في المسابقة التي نظمتھا منظمة السیاحة 

إلختیار عاصمة المصایف العربیة العربیة 
ومن ثم إعداد وتقدیم ملف  ٢٠١٧لعام 

كامل عن المدینة لتفوز بالجائزة واللقب 
  . ٢٠١٧لعام 

  
   لتنشيط السياحة العربية إلكترونيأفضل موقع الفوز بجائزة 

ي نظم ا المشاركت الھیئة اإلقلیمیة لتنشیط السیاحة في المسابقة الت ز اھ ي رك لعرب
الم  ي یقلإلع ع إلكترون ل موق ائزة أفض ي ج ول عل تطاعت الحص یاحي وإس وم الس

  .  ٢٠١٧علي تنشیط السیاحة العربیة لعام 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


