
 

 حمضر إجتواع جلنت السياحت باجلوعيت
 هع جلنت السياحت باجلوعيت املصريت لشباب األعوال

 5102فرباير  52االحد 
م

سضومجمؾسماإلدارةمورئقسماظؾفـةم,إجؿؿاسًامم-سؼدتمجلـةماظلقاحةمباجلؿعقةمبرئادة/مادلفـدسمأمحدمبؾؾع

,و ظكميفممتامماظلاسةممحمؿدمضاسود/ممدؿا األعشرتطًامععمغظريتفامباجلؿعقةمادلصرؼةمظشؾابماألسؿالمبرئادةم

غائبمم–صؾورممظؾؼاءمادلفـدسم/مسؿر,وضدمحضرمام2018صرباؼرمم25احلادؼةمسشرمعنمصؾاحمؼومماألحدمادلواصقم

باجلؿعقةم,وسددمعنماظلادةمأسضاءمجلـةماظلقاحةمباجلؿعقؿنيم,طؿامحضرماإلجؿؿاعمبعضمرئقسمجلـةماظلقاحةم

م مجبؿعقة ماظلقاحة مجلـة مممـؾي م,وبعض ماإلدؽـدرؼة ماسؿال مواإلسالرجال ماظصقاصة مقمؼرمرجال م,و ظك م

 ـاضشةمادلوضوساتماهلاعةماظؿاظقة:بغرضمإدؿعراضموعاجلؿعقةمباجلقزةم,

 رؤيت و أهداف اللجنتني خالل الفرتة املمبلت 

 التحدياث التي تىاجه لطاع السياحت يف هصر 

 احللىل املمرتحت ملىاجهت تلك التحدياث 
م

,عرحؾًاممعضى جملس اإلدارة ورئيس جلنت السياحت باجلوعيت -بكلوت املهندس / أمحد بلبع بدأ اللماء 

,عمطدًاممومجقعماحلضورمرئقسمجلـةماظلقاحةمباجلؿعقةمادلصرؼةمظشؾابماألسؿالم–محمؿدمضاسود/ممباألدؿا 

ما مبهمضطاعماظلقاحةمعنمهدؼاتمطؾريةمخاللماظػرتة ممير معا ماظؾؼاءمدلـاضشة ظراػـةموضرورةمسؾىمأػؿقةمػذا

متوحقدماظرؤىمبنيماظؾفـؿنيمصقؿامميؽنمتطؾقؼهمعنمحؾولمدلواجفةمتؾكماظؿقدؼات.

م

م-مراغقامادلشاطم/مدطؿورةمإىلماظعنمجلـةماظلقاحةمباجلؿعقةممتمتوجقهمدسوةمضدمأغهموضدمأذارمدقادتهمإىلم

م مظؿقدؼد ماظلقاحة مظؾؼاءوزؼرة مدقادتفا ممعع ماظلقاحة معلؿـؿرى معع مجمؿؿع مممـؾي مادلصريمعن األسؿال

مؾفـةاظأنممطؿامأطدمدقادته,ممظؾـفوضمباظؼطاعجلـةماظلقاحةمباجلؿعقةمرؤؼةمسرضمواألسضاءمباجلؿعقةم,بغرضم

مضاعت ممبنردالمضد مم/ظدطؿورةامإىلعذطرة ماجلرف مادلؿارداتمم-عـى موعـع مادلـاصلة ممحاؼة رئقسمجفاز

ماظواضعمسؾىماظؼطاعماظلقاحىمواظ مبفدفمتوضقحماظضرر ماظغرفماظػـدضقةماالحؿؽارؼة مغؿقفةمحرقمأدعار دوظة

اذمػاضمدخلماظدوظةمعنماظعؿؾةم,حقثمأنمػذاماألعرمؼمديمإىلممسدمموضعمحدمأدغىمألدعارماظغرفمبلؾب

مظؾػـادق ماظؿام مواالغفقار مماالجـؾقة ماخلصوصم,م اتماظـالثمنوم مظؾػـادقماظـسؾىموجه م5حقثمأنماالدعار

نوممععمم3دوالرمظؾغرفمم8إىلمماألدعارمتصل,بقـؿامدوالرمؼوعقًامم14ظـمنوممم4واظـممدوالرم20نوممتصلمإىلم

ضدمأثرم ظكمبشؽلم,وم%متلعقـات1%مغلؾةماخلدعةموم12ةمو%مضرؼؾ13احؿلابمتؽاظقفماظؿشغقلمومخصممغلؾةم

اظؿىمتعؿؿدمسؾىمماإلضؿصادؼةمسؾىممجقعماظؼطاساتمعمثرًاحرقماالدعارمدؾيبمسؾىماظؼطاعم,ممامؼمديمإىلم

إىلمسدمماظؼدرةمسؾىمددادمادلدؼوغاتماظؾـؽقةممضطاعموغشاطمإضؿصاديم(مممامؼمديم72م)لقاحىماظؼطاعماظ



 

وخاصةمباظـلؾةمظؾؿشروساتمادلؼرتضةمباظعؿؾةماظصعؾةمصىمزلمتعوؼمماجلـقهمواذمػاضماظدخلمعنماظعؿالتم

ماالجـؾقةمغؿقفةمالذمػاضماحلرطةماظلقاحقة.

م

م مطؿا ممدقادتهأطد مباحلرطة ماظـفوض مأػؿقة ماظسؾى مخالل معن ماظلقاحقة مرتوؼج مواجلا ب ظؾؿؼاصدماجلقد

م مخارجقًا م,اظلقاحقة م مضرورة ماظعع مرريان مظدسم مجدؼدة مآظقات مابؿؽار معـكػضةممCharterشارتر واظرحالت

م مخالل,اظؿؽاظقف معن ماظلقاحقةممو ظك ماظرحالت محرطة موزؼادة مادلػؿوحة ماظلؿاوات مغظام متطؾقق بدء

م)ذارتر مإىلمعصر ماظواصدة مLow cost CarriersومCharterماالضؿصادؼة مشربم) معنمخاللمعطار أطؿوبر(ممم6(

مبرجماظعربم,ععمضرورةمربطمدسممرحالتماظطريانماالضؿصاديمبؿوجهمغلؾةمعنماظلائقنيماظواصدؼنم وعطار

م.اظغردضةم...مإخلم(مم–ذرمماظشقخمم–%(مإىلمادلـارقماظلقاحقةممادلكؿؾػةم)األضصرم20-10سؾىماظرحؾةمم)

ما مبندؿعراضمورضة مدقادته مضام ماألسؿالمثم مرجال مجبؿعقة ماظلقاحة مجلـة مضؾل معن مإسدادػا ماظلابق ظعؿل

م.م2011ؼـاؼرمم25رؤداءماجلؿفورؼةمووزراءماظلقاحةمعنمثورةمادلصرؼنيم,واظلابقمإرداهلامإىلمطاصةمرؤداءم

م

طؾؿؿهم,عرحؾًاممرئيس جلنت السياحت باجلوعيت املصريت لشباب األعوال – حمود لاعىد/  األستاذثن بدأ 

واظؿـلققمظعؼدمػذامرموذاطرًامجلـةماظلقاحةمجبؿعقةمرجالماألسؿالمادلصرؼنيمسؾىمحلنماإلدؿضاصةمباحلضو

م ماهلام,وضدماطدمدقادته ممماألسؿالمظشؾابمادلصرؼةمباجلؿعقةماظلقاحةمجلـةأنماظؾؼاء وضعتمخاللماظعاممضد

م متؿضؿن ماظلقاحى مباظؼطاع مظؾـفوض مادرتاتقفقة مورؤؼة مخطة مم3اجلارى م)موػىمحماور مضصريةمم: خطة

م/ ماألجل/وعؿودطة مم(موروؼؾة متدرؼبماظعؿاظة مسؾى متعؿؿد مباظػـادقمظؾؼطاع ماحلاظقة ماظعؿاظة مسؾى واحلػاز

مسنمرصعمعواصػاتماظػـادقمواخلدعاتمادلؼدعةمظؾلائقني.مواظؿعؾقممبادلدارسمواجلاععاتمصضاًل

م

اظلقاحةميفمعصر,مواخلطواتم اظعؼؾاتماظيتمتواجهمدقادتهمأنماظؾفـةمتلؿفدفميفمخطؿفامهدؼدمأذارضدمو

اظؾفـةمخطةم,حقثمتؿضؿنمماظيتمرمبماظعؿلمسؾقفامظؿعزؼزماظؼطاعماظلقاحيمعرةمأخريميفمأضربموضت

ذرطاتمم–اظػـادقمم–انماظطريواظيتمتؿؿـلميفم)م,ممسؾىمتطوؼرماظرطائزماألدادقةمدلـظوعةماظلقاحةاظعؿلم

,موتدرؼبماظؽوادرماظؾشرؼةمسنمررؼقمبراعجممقعنمخاللمهلنيماظؾـقةماظؿقؿقةمظؾػـادو ظكم,م(ماظلقاحة

باإلضاصةمإىلمإرمادمحؾولممتوؼؾقةمدلشؽالتم,معشرتطةمععمجاععاتمسادلقة,موعراطزمتدرؼبمداخلمعصر

نماظؿوضفماجلزئيمظؾقرطةم,ماظذؼنمتلثروامخاللماظػرتةماظلابؼةمعموأصقابماظػـادقماظؼطاعموادللؿـؿرؼن

م.قمصراظلقاحقة

سادةمإل,ممسؾىمتـشقطمدقاحةمادلعارضموادلممتراتمتلؿفدفمأؼضًاماظعؿلمطةماظؾفـةطؿاماذارمدقادتهمأنمخ

رضماقمواسقدمادلعمدخاللماإلدرتذاو ظكمعنم,ممبذظكماخلاصةموضعمعصرمسؾىماألجـدةماظعادلقة

 .وادلممتراتماظدوظقةمواظيتمؼؿممهدؼدػامععمبداؼاتمطلمسام

,مواظيتمتلؿفدفمثالثةمحماورممدقادةماالغؿشارمسؾىموضدماطدمدقادتهمأنمجلـؿهمادلوضرةمتعؿؿدميفمخطؿفا

أنمطلمعنمخيدمماظلقاحمحبقثمؼؿممتردقخمعػفومم,ممعاعةمظؾشعبمادلصرياظؿوسقةماظماألولمعـفامػورئقلقة,م



 

صؽاتمادلصرؼةم,سؾىمأنمؼؿمم ظكمسؾىمعلؿوىماظػؽاتمادلكؿؾػةميفمدسممعـظوعةماظلقاحةممػومسـصرمػام

ماظؿوسقةمداخلمأعاماحملورماظـاغيمصفومؼعؿؿدمسؾىوشريػم",مم–واظؾائعنيمم–سدؼدة,معـفاماظـ"مدائؼنيم

,بقـؿامؼعؿؿدممادلمدلاتماظؿعؾقؿقةميفمادلدارسمواجلاععات,مبفدفمتوسقةماظطػلمعـذماظصغرمبلػؿقةماظلقاحة

خاللمذرطاتماظدساؼةمواإلسالن,ممارجقةمعناخلؿوسقةماظاألخريمعنمدقادةماالغؿشارمسؾىماظـاظثمواحملورم

/مدؼـقة/مثؼاصقةم),موتـوعمأوجهماظلقاحةمبفامعنمدقاحةموادلزاراتماظلقاحقةماهلاعةمبفاممواظيتمتربزمأػؿقةمعصر

م(.ترصقفقة/أسؿال/سالجقة

م

أنممباظؿلطقدمسؾى, جلنت تسيري أعوال غرفت املنشآث الفندليترئيس  –أمحد الىصيف  ثن لام املهندس /

علؿـؿرىماظؾقرماألمحرمسؾىملسضاءممجعقةمبمئفاخاللمظؼاضدمأطدتموزؼرةماظلقاحةمم-/مراغقامادلشاطمماظدطؿورة

أػؿقةماالدراعمصىماغؿكاباتماظغرفماظلقاحقةمظؿوحقدماجلفاتمادلعـقةمباظؼطاعموحلمادلشؽالتماظؿىمتواجهم

مادللؿـؿرؼن.

مإعؽاغقة مادلعاؼريماخلاصةمبؿقدؼدمتصـقفماظػـادقمإسادةماظـظرميفمثممأذارمدقادتهمأنماظوزارةمتدرسمحاظقًا

(,مسؾىمأنممHACCP)سددماظـفوم(محبقثمؼؿمماظؿصـقفمبـاًءمسؾىمععقاريماخلدعةمادلؼدعةمواألعنماظغذائيم)م

تؿممسؿؾقةماظؿؼققممعنمضؾلمذرطاتمأجـؾقةمعؿكصصةمتابعةمدلـظؿةماظصقةماظعادلقةمؼؿمماالتػاقمواظؿعاضدمععفام

ػـدضقةم,موؼؿممتلجقلماظرجوعمإىلمادلواصػاتماظػـقةموادلعؿارؼةماخلاصةمواظؾـقةمعنمخاللمشرصةمادلـشكتماظ

ماخلاص م,اظؿقؿقة ماحلاظقة مباظػـدقمخاللمادلرحؾة معنمة موأخؿقار ماظشرطاتماظلقاحقة وسؿلمهاظفمؼضممطاصة

مظالذ مادُلرتميـؾفا ماظؾفـة مأسؿال معؿابعة مصى مالساداك مظشؽؾة موصؼًا ماظلقاحقة ماظغرف متؼققم ماة ظقاتمآلؿؾك

 وادلواصػات.

مثن مت فتح باب املنالشت للسادة احلضىر ,حيث مت تناول النماط اهلاهت التاليت:

م

 موتقلريماغؿؼالماالصرادمعنممتماظؿلطقدمسؾىم أػؿقةماظرتوؼجمظؾلقاحةماظعالجقةمواالدؿشػائقةمصىمعصر

ؿنمودورؼامواظعراق,مخاللمعـحماظػقزامظؾدولماظؿىمتعؿؿدمسؾىماظلقاحةماالدؿشػائقةموػىمظقؾقاموماظق

ممتؿؾكممحقث مم6أنمعصر ماظعالجقة مػىم,وحماصظاتمظؾلقاحة م) ماظؼاػرة م/ مم/االدؽـدرؼة /ماالضصر

م(.ذرمماظشقخ/اظغردضةم/ادوانم

 مدوظةاظهولمبفدفمؿوجهمدموماظؼطاعماظلقاحىمؾتؾـىماظدوظةمرؤؼةمعوحدةمظمضرورةسؾىمممتماظؿلطقد

ارمأنمعصرممتؿؾكمعؼوعاتمطؾريةموجماالتمخمؿؾػةمدقاحقةمبنسؿؾمبشؽلمتدررميمظؿصؾحمعصرمدوظة

موشريػا.ودقاحةمادلممتراتم,...موعـفاماظلقاحةماظعالجقةمواالدؿشػائقةم

 ؿـظقممادلعارضموادلممتراتمختؿصمبوزؼرةماظلقاحة,مإلغشاءمشرصةمإىلمتؼدؼممعؼرتحمدرادةمإعؽاغقةم

جلذبمادلزؼدممراتميفمعصرمتـشقطمدقاحةمادلممتغهماظعؿلمسؾىمل,وػوماألعرماظذيمعنمذيفمعصر

 عنماظلقاحمواظزائرؼن.



 

 ممخاصةمصىمضوءمدسمماظطريانماالجـؾى,ومادلصرؼةماظرتوؼجمصىمروعاغقامظؾؿؼاصدماظلقاحقةإضرتاحممتم,

,وظؽنممقونمدائحعؾم50أنمسددماظلائقنيمادلؿوضعمعنمروعاغقامواظدولماحملقطةمبفامؼؼدرمبـممحقث

م.مقةمعصرمدقاحقًاػـاكمجفلمتامميفميفمػذهمادلـطؼةمباػؿ

 ظؿعاعلمبعؿؾةماظروبلماظرودقةمعؼابلماجلـقهمباظـلؾةماظلائقنيماظؼادعنيمعنمرودقا,مامدرادةمإعؽاغقة

و ظكمبدالمعنماظدوالرمحقثمأنمسودةمحرطةماظطريانمبنيمعصرمورودقامدؿلاػمميفمتعايفمضطاعم

مدؼنمإىلمعصر.اظلقاحة,مخاصةموأنماظلقاحماظروسمميـؾونمضطاسامطؾريامعنماظلقاحماظواص

 متوضػتماظيتمواألتوبقلاتمماظلقاحقةموادلـشكتماظػـادقمعلؿؾزعاتمسؾىماجلؿرطقةماإلسػاءاتمدرادة

مرئقسماظلقدمضرارمزلميفمو ظك,مماظلابؼةماظلؾعهماظلـواتمخاللمهلامواظؿفدؼدماظصقاغهماسؿال

م.ماظلقاحيمظؾؼطاعمادلـظؿةماظؿشرؼعاتمبعضمعراجعةمبضرورةماجلؿفورؼة

 التىصياث التاليت:ت اللماء مت اإلتفاق على ويف نهاي
معنمضؾلمجلـةماظلقاحةم)مؼؿممإردالمورضةمسؿلمجمؿعة .1 وػىمسؾارةمسنمورضةماظعؿلماظلابقمإرداهلا

إىلماظدطؿورةم/مم(مجبؿعقةمرجالماألسؿالمادلصرؼنيم,عضاصًامإهلامعاممتماإلتػاقمسؾقهمخاللماإلجؿؿاع

ـلمرؤؼةمجلانماظلقاحةمبادلـظؿاتماظؿاظقةم)ممجعقةمرجالموزؼرةماظلقاحةم,واظيتممتم–راغقامادلشاطم

االسؿالمادلصرؼنيم/ماجلؿعقةمادلصرؼةمظشؾابماألسؿالم/ممجعقةمرجالمأسؿالماإلدؽـدرؼةم(م,سؾىم

م)مت( .)هرفك( أنمتؿضؿنمتؾكماظرؤؼةماظـؼاطماهلاعةماظيتممتماظؿواصقمسؾقفامخاللماظؾؼاء

م

كتماظػـدضقةمخاصةمقمؼرتحمإغشاءمطقانمتابعمظوزارةماظلقاحةمعنمضؾلمشرصةمادلـشمتػصقؾقةسؿلمدرادةم .2

مشرصةم مظه مؼؽون مسؾىمأن مادلعارضموادلممتراتم, مدقاحة متـظقم مباظؽاعلمسن مادللؽول مػو ؼؽون

حبقثمؼؿممسرضمتؾكماظدرادةمسؾىماظلقدةموزؼرةمةمتؼوممبؿـظقمموتػعقلمادلممتراتم,دقاحقةمخاص

قةمواظذيمظؾؿعارضماظدوظقمرطزمعصرم,و ظكمإدرتذادًاممشلنيفمػذاماظاظلقاحةممإلصدارممضرارموزاريم

غائؾًامظرئقسمجمؾسمم-,طؿاممتمتعقنيمادلفـدسم/موحقدمسطاهللممعنمضؾلماظؼواتمادللؾقةمتمإغشائهم

اإلدارةمادللؽولمسنماظدساؼةمواظؿلوؼقمظؾؿعارضموادلممتراتمبادلرطزم,مو ظكمخلربتهماظوادعةميفم

 .ؿلوؼقمواظدساؼةمدلرطزماظؿفارةماظعادليمبدبيمدابؼًامػذاماجملالمظؿوظقهمعلؽوظقةماظ

م

م مأمحدمبؾؾع م,بشؽرم-ثممضاممادلفـدسم/ مورئقسماظؾفـة ممسضومجمؾسماإلدارة م–محمؿدمضاسودادلفـدسم/

ماظلقاحة مظؾؼاءمممرئقسمجلـة مسؾىمتشرؼػفم مادلوضرة مجلـؿه مأسضاء مظشؾابماألسؿالمواظلادة مادلصرؼة باجلؿعقة

,عمطدًامسؾىمضرورةمتعاونماظؾفـؿنيمظؿػعقلماظؿوصقاتمماحلضورمسؾىمادلشارطةماظػعاظةمم,طؿامضاممبشؽرماظلادة

م.مادلؿػقمسؾقفاميفمأضربموضتمممؽن


