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 سبل تنشيط السياحة الرياضية بمحافظة البحر األحمر  
Ways to activate the sports tourism in the Red Sea Governorate 

 أ.م.د/ محمود السيد اسماعيل األصبح 
  أ / دعاء محمد شحات مرسال 

 ممخص البحث
تعدددلسيادد الرلسير اأددد رلانددللااحدداللسياددد الرلسيحخددر رلاددخسرلسيدس و دددرلاخلسي ار  ددرل لخندد لتادددهلل دد لر ددد ل
حاتخيلسالقتخادلسيقخح ل لختأللحلا ظرلسيبلرلساللحرلعددًسلكب رًسلحنلحقخحاتلسي دذ لسياد الالسيلب ع درلخسيةر درل

 لخبدايرمللحدنلندذللسيحقخحداتلناللساهدالاللتادت  للخسيخلرسخ رلححال  عوهالتتحت لبح زةلتاا اد رل دالسياد الرلبخ دملعدال
بشددك لكددانل تااادد لحدد لسيحددخسردلسيحتالددرلسيتدد لتادداعدل دد لاحددخلختاشدد للسيادد الرلسير اأدد رلبدداقو للسيبلددرلسيلحددرل ل
ل ختتحةدد لانح ددرلسيبلددثل دد لدرساددرلحشددكلتلسيادد الرلسير اأدد رلبحالقددرلسيبلددرلسيلحددرلخخأدد لحقترلدداتليعل هددال

يتعدددرنلعودددالادددب لتاشددد للسياددد الرلسير اأددد رلخحقخحاتهدددالخساحالهدددالسيحااادددبرلبحلا ظدددرلسيبلدددرل هددددنلسيبلدددثلنيدددالسخل
(ل ددردلتددابع نليعددددل011خبوددحلل ددللسيع اددرل لسيحدداهالسيخخدداالباياددوخ لسيحاددلال ساددت دللسيبالةددانلقدددلسيلحددر لخل

 ظددرلسيبلددرلساللحددرلبحددال(لقر ددرلادد ال رلبحلا ظددرلسيبلددرلسيلحددرلحددنلسيعدداحو نلخسي بددرسرل دد لح ددا لسيادد الرلبحلا01 
 حةد ل سيحددد ر نلبدايقرسلسيادد ال رلبحلا ظدرلسيبلددرلساللحددرل لسي بدرسرل ددالح دا لسيادد الرل لحاديخيالسياشدداللسير اأدد ل
دس  لسيقرسلسياد ال رلبحلا ظدرلسيبلدرلساللحدر لخسيحتدردد نلعودالسيقدرسلسياد ال رل سيادايل ن(ل لخقددلتدللس ت دارلع ادرل

 لكحالسات دللسيبالةانلسيحقابورلسيش خ رلخسالاتب انلكأدخستلي ح لسيب اااتل لختدللي رلسيبلثلبايلر قرلسيلبق رلسيعشخس
 لخااددارتلانددللسياتددايالعددنل لتخخدد للل1108/ل11/3للنيددال1108/ل0/1حددنلتلب ددالسيدرساددرلسيااادد رل دد لسياتددرةل

لهالبحلا ظرلسيبلرلسيلحرخاب لتاش لسيا الرلسير اأ رللتلد دلانللحقخحاتلسيا الرلسير اأ رلخساحالسيبالةانلنيال
 للددخس لسيعددالللسير اأدد رلادد ال ريوخادد ورل ددذ لكحلا ظددرلسيبلددرلسيلحددرلخشددخسل لحادداخلل ددخدةلساددارتلعددنسيتدد ل لخل

بلخالتلسير اأ رلسيشالي رلسيحلو رلسيلح لقورلتاظ لللل تللساتأا رلسيارالسير اأ رلسيح توارلبشك لكا  خرمللذيكل 
 لكحداليألاشدلرلسير اأد رلسياد ال رل سالعلحدا أدعنلسالنتحدالنيدال ااد للسيادحاكخد دلل لخكدذسلحادابقاتخسيدخي درل

 للبكد لحاشد للاد ال رليتادخ الذيدكلعايح داًلسياد الرلسير اأد رلالاشلرلتشك  لن ك لتاخ ق لاخختلسيدرسارلبأرخرةل
 ل.ي انلحابةقرلحنلن يرلتاش للسيا الرلت تصلباالاشلرلسير اأ رلسيا ال رلح لتشك  

ل  

                                                 


 بورسعيد جامعت ، والبناث للبنين الرياضيت التربيت كليت ، والترويح الرياضيت اإلدارة بقسم دكتور مساعد أستاذ 


 . مدرس تربيت رياضيت بمديريت التربيت والتعليم بمحافظت البحر األحمر 
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  : البحث مقدمة
تعتبدددرلحلا ظدددرلسيبلدددرلسيلحدددرلحدددنلاندددللحلا ظددداتلحخدددرلحدددنلل دددثلسيحقخحددداتلسياددد ال رل
خسيحتحةوددرل دد لسيحادداخلسيحعتددد للددخس لا دداللسيعدداللخسيشددخسل لسيحتاخعدددددددرللددخاللخعرأددًالخسيلددد ارلسيحاي دددرل

لبدددرلخكددد لندددذللسيادددددددادرةلخبااخرسحدددالسيعشدددا لخسيحلح ددداتلسيلب ع دددرلخسي و دددانلخسيالاددد لسي بو دددرلسي 
سيحقخحددداتلاللتخ ددددلح تحعدددرل ددد لكة دددرلحدددنلبوددددسنلسيعدددايلل لخنددد لبدددذيكلتحةددد لحخددددرًسلناحدددًاليواددد الرل
سير اأددددددددددددددددد رلاظدددددددددددددددددرًسليحدددددددددددددددددالتتحتددددددددددددددددد لبدددددددددددددددددملحدددددددددددددددددنلحاددددددددددددددددداخلخحقخحددددددددددددددددداتلاددددددددددددددددد ال رلحتاخعدددددددددددددددددرل

 www.redsea.gov.eg/tourism/default.aspx)ل
سياد الرلسيتد لتادانللبشدك ل عدا ل دالتاشد لللركدرللااحدالسياد الرلسير اأد رلحدنلاندلللختعد

اخسرلسيدس و رلاخلسي ار  رل لخبايتاي لر  لحاتخيلسالقتخادلسيقخح ل لخ د لسيخقدتلسيحخر رلسيا الرل
سيلاأرليللتعدلسيا الرلتقتخرلعو لز ارةلسآلةارلسيقد حرلسيت ل واهالسي دسدل ليكنلبدالنااكلست دالل

 اأرلبحال لقال دحدرلكدًللحاهحداليأل درلختعتبدرلسياد الرل د لحخدرلعايح ل د دليربللسيا الرلبايرل
حددنلن حدداي لخددادرستلل131قددالرةلسيتاح ددرلسالقتخدداد رل ل ايادد الرل دد لحخددرلتعادد لحددال قددر لحددنل

%لحددنلن حدداي لسيادداتالسيحلودد لبخددخرةل6%لحددنللخدد ورلسياقدددلسي ابدد  لخلددخسي ل08.2سي دددحاتلخ
تخ  رًسليارصلسيعح لل ثل خ لاادبرلسيدذ نل عحودخنلبهدالحباشرة لكحالتعتبرلحنلانللقلاعاتلسيدخيرل

ل.%لحنلن حاي لل للسيعحايرل  لسيدخيرل01.5اخسرلبخخرةلحباشرةلاخلم رلحباشرةلنياللخسي ل
سيعلقاتلخسي دحاتلسيحرتبلرلبعحو رلت   رلسيحكدانلت   درًسلخقت دًالحنلسيا الرلح حخعرلختحة ل

ايعلقداتل د لسياد الرلح حخعتدانلحااخدوتانلتادح ل قدلل ل ختوقاي ًالخي سليابا لت ار رلاخللر  رل
سيخي لح حخعرلسيعلقاتلسيحاد ر.لل ثل اتا لسياداي لبايعد ددلحدنلسي ددحاتلحقابد لد د لس درلحدادي ل

حاد دددرل ساااددداا رلاخلسيحعاخ دددر(لخسيتددد لتادددتالحدددنلستخدددا لسيختادددح لسيةاا دددرلح حخعدددرلسيعلقددداتلم دددرل
 تواددرلخسيتدد ل زخدنددالبحقخحاتهددالسيةقا  ددرلخسياددوخك رلخسال تحاع ددرلسيادداي لختعاحوددملحدد لشددعخ لسيدددخ لسيح

ل(020 ، ص3102،تخا ل)خسيب ي ر
سيا الرلسير اأد رلخانح تهدال د لتاشد للسياد الرلخسير اأدرلليدخرسيعد دلحنلسيدرسااتلختش رل

ل"ل درساددرلكددًللحددنخي ل لخحددنلاحةوددرلنددذللسيدرسادداتل لدبخ ددملعدداللاددخسرلعوددالسيحاددتخسلسيحلوددالاخلسيدد
"ناترست   رلحقترلرلالاتةحارلااشلرلايعدا لسيقدخسلسيترخ ل درل د لأدخرلابعدادلسيتاح درلل(1107 عو  

"ساددترست   رلترخ   ددرليوادد الرلسير اأدد رلل(1107 خددلحل درساددرل لخلسيحاددتدسحرليوادد الرلسير اأدد ر"ل
يإلتلددادلتاظدد للختاددخ السيبلددخالتلسيدخي ددرل"(ل1107 عبدددلسياددح  ل درساددرلخلبحلا ظددرلسااددكادر ر"ل ل

(ل"رؤ ددددددرل1107 سير دددددداعا لدرسادددددرخل لل"سير اأدددددد رسيحخدددددريليوتدددددداسل ددددد لأددددددخرلحقخحدددددداتلسياددددد الرل
درسادددددرلخل لاخاددددد خيخ  رليددددددخرلساعدددددللل ددددد لتاح دددددرلسياددددد الرلسير اأددددد رل ددددد لسيح تحددددد لسيحخدددددري"ل
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 ل"احخذجلنعلحد لحقتدرحليتادخ السياد الرلسير اأد رل د ل حهخر درلحخدرلسيعرب در"ل(1106 اعدخدي 
"تقخ للسالحكاااتلسيحاد درلخسيبشدر رل دالح دا لسياد الرلسير اأد رليدبع لسيقدرسل(1105  حا  درسارل

 ل"لسيا الرلسير اأد رلخسيادلل"لل(Gelbman, 2019درسارل خل لسيا ال رلب حهخر رلحخرلسيعرب ر"ل
 Ito & Hinch, 2019  ل"تدأة رلسياد الرلسير اأد رلسي بدرستلخسيادوخك"ل)Jeong, et al.2019)ل

درسادددرلسيعلقددداتلسيه كو دددرلبددد نل دددخدةلسيلددددثلخسيرأدددالسياددد ال لخسيتعودددالبايحكدددانل للخسيتددد لسادددتهد ت
خسياخس السياوخك رلحد لسيترك دزلعودالسآلةدارلسيخاد لرليرأدالسياد احلخسيعلقدرلبد نل دخدةلسيلددثلخسياخس دال

درسادرلخل ل"لدخرلسير اأرل د لتاح درلسياد الر"ل(Kolenberg & Batra, 2019درسارل خل لسياوخك رل
 Perić & Slavić,2019)درسادددرلخل ل"لاحددداذجلحدددنلندسرةلاعحدددا لسيلددددسثلسياددد ال رلسير اأددد ر"ل
 Tadini, et al,2019ل(ل"لسياد رلسير اأ رلسيلدسثلخسيا الر"ل

الالاددخسرلسيلب ع ددرلاخلحددنلحقخحدداتلسي ددذ لسيادد لتأددللحلا ظددرلسيبلددرلساللحددرلعددددًسلكب ددرسًل
  عوهددالتتحتدد لبح ددزةلتاا ادد رل ددالسيادد الرلبخ ددملعددالل.لخنددذةلسيحقخحدداتللسيخددلرسخ رلححدداسيةر ددرلاخل

خذيكلباب لحا تحت لبرلاقو للسيبلرلسيلحرلسل السيا الرلسير اأ رلبخ مل اصلتؤنوهالس أاليوتاا 
ل ح ودددرلاظددرًسليخقدددخالسيبلددرلسيلحدددرل ددالحالقدددرخشدددع لحر اا ددرلحددنلشدددخسلارل ذسبددرلخح ددداةلخددا  رل

سيحاالال السيعايللسيتال حكنل  هدالححارادرللحنلانلل عدلرؤ رل  مل ل هخحعتديرلححال اه لخأخحلسي
لخخ رلتلتلسيحارلخسي خصلخسيشرسال. دلسياحاكلخسيتر اأاتلححتعرلكخ

ناللساهدال؛لخبايرمللحنلنذةلسيحقخحاتلسيلب ع رلخسيحح زستلسيا ال رلسيحخ خدةلبايبلرلسيلحدرل
تااعدل  لاحدخلسياد الرلسير اأد رللسيت لسيحتالرلسردسيحخلح ل تخس ال تااا لسخلكانلاللتات  لبشك ل

 لخبايتاي ل   لسات ليهالبشك لعوحد ل عتحددلعودالدرسادرلاخ دملسيقخدخرلسيتداللسيلحرلباقو للسيبلر
سيحدددرل ادددتدعالخندددذسل لتعدددخالحدددنلتاشددد للسياددد الرلسير اأددد رلختددددع حهالختلق دددالتددد ة رستلسال  اب دددر

يإلادددتاادةلحدددنلحخسرندددالسيلب ع دددرل ظدددرلسيبلدددرلسيلحدددرلبحلاتاشددد للسياددد الرلسير اأددد رلتخأددد  لادددب ل
 تلودد لذيددكلسيترك ددزلعوددالتاشدد للسيادد الرلسير اأدد رلسي ر لددرلسيادد ال رلسيعايح ددرل لخلخخأددعهالعوددال

لكألدلانللحرتكزستلتاش للسيا الرلبخ رلعاللبحلا ظرلسيبلرلسيلحر.
خسيعحدد لبحالقددرلسيبلددرلسيلحددرل لدرساددرلحشددكلتلسيادد الرلسير اأدد رلتتحةدد لانح ددرلسيبلددثل دد لخل
 اددهللبشددك لكب ددرل ددالتاح ددرلخددااعرلسيادد الرل ددالحخددرلبخ ددرلعدداللخسيددذيلنددذسلسيح ددا لدعددلللعوددا

خسياددد الرلسير اأدددد رلبشددددك ل ددداصلححددددال عددددخدلبددداياا لعوددددالسيددددد  لسيقدددخحالختدددد ة رةلسال  ددددابالعوددددال
باالأددا رلنيدداللستل د دددةلختددخ  رل ددرصلعحدد ليوشددبا ل سالقتخددادلسيددخلاالحددنل ددل ل وددالساددتةحارل

عدددسدناتاشدد للسيادد الرلسير اأدد رل سياددرالسيعايح ددرلاقاحددرلخللسيادد احلسي اادد لبا ددرلاااادد رلي ددذ كلخس 
 سيحعاكرستلسيتدر ب رل السيبلرلساللحرل.
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 اهداف البحث :
ل.بحلا ظرلسيبلرلسيلحرخحقخحاتهالخساحالهالسيحااابرلسيتعرنلعوالاب لتاش للسيا الرلسير اأ رل

 :تساؤالت البحث 
لل؟سيبلرلسيلحرسيحااابرلبحلا ظرللهاساحالحقخحاتهالخلخللاب لتاش للسيا الرلسير اأ رلن حالل-

لإجراءات البحث:
 .سيحاهالسيخخا لباياوخ لسيحال للللسيبالةاننات د منهج البحث:

بتلد دلسيح تح لسيخو ليودرسارلحنلسيقرسلسيا ال رلسيخسقعرل  لالاالقاللسيبالةانلمجتمع البحث : 
حلا ظرلسيبلرلساللحرل لخكذيكلحنلسيعاحو نلخسي برسرل  لح ا لسيا الرلحنلحد ريلسيقرسلسيا ال رل
 لنيدددال ااددد لحاددديخيالسياشددداللسير اأددد لدس ددد لسيقدددرسلسياددد ال رل لسيحتدددردد نلعودددالسيقدددرسلسياددد ال رل

لسيبلرلساللحرل. سياايل ن(لبحلا ظرل
ع اددرلسيدرساددرلسيااادد رلحددنلسيعدداحو نلخسي بددرسرل دد لح ددا لسيادد الرلسيبالةددانلل تددارس عينةةة البحةةث :

بحلا ظرلسيبلرلساللحرلبحال حة ل سيحد ر نلبدايقرسلسياد ال رلبحلا ظدرلسيبلدرلساللحدرل لسي بدرسرل دال
سياشدددداللسير اأدددد لدس ددددد لسيقددددرسلسيادددد ال رلبحلا ظددددرلسيبلددددرلساللحدددددر للح ددددا لسيادددد الرل لحادددديخيا

سيحتردد نلعوالسيقرسلسيا ال رل سياايل ن(ل لخقدلتللس ت ارلع ارلسيبلثلبايلر قرلسيلبق رلسيعشدخسي رل
شدرخللعاددلس ت دارل يداتلع ادرلسيبالةدانلل ردل لخقددلرسعدال(011 لل ثلبوحلل للسيع ارلسيااا رل 

اللتقددد لسي بددرةلسيعحو ددرلعدددنل حددسلادداخستلادددخسرليحددد ريلسيقددريلسياددد ال رلاخلنلتتحةدد ل دد لالسيدرساددر
انلتكددخنلعوددالدر ددرلكا  ددرلبأاشددلرليلسيادد ال رل لخلسي بددرسرلاخلحادديخي لسياشدداللسير اأدد لدس دد لسيقددرل

خسي دددخ لسيتدداي ل خأدد لتخخدد نلع اددرلسيبلددثلاددخسرلكااددتلسيدس و ددرلاخلسي ار  ددرل للسيقر ددرلسيادد ال ر
 سالااا ر.

ل(0  دخ ل
لتخخ نلع ارلسيبلثلسالااا رلحنلسيعاحو نلخسي برسرل  لح ا لسيا الرلبحلا ظرلسيبلرلساللحر

 العينة االساسية فئة العينة  م

 03 فى محافظة البحر االحمر المتوفرة السياحية القرى مديري -0
 03 مجال السياحة فى خبراء -3
 01 القرى السياحية داخل الرياضي النشاط مسؤلى -2
 66 السياحية )السائحين( القرى عمى المترددين -4

 011 االجمالي  

(لتخخ نلع ارلسيبلثلسالااا رلحنلسيعاحو نلخسي برسرل  لح ا لسيا الرل0 خأ ل دخ ل للللللل
 (لحد ر01(ل ردلحقاحرلنيال 011بحلا ظرلسيبلرلساللحرلل ثلبوحلن حاي لسيع ارلسيااا رل 
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(ل01ح ا لسيا الرل ل   ا (ل ردلحنلسي برسر01سيبلرلساللحرل ل   لحلا ظرل سيا ال ر بايقرس
 سيقرس عوا (لحنلسيحتردد ن55سيقرسلسيا ال رل لعددل  دس   سير اأ  سياشال ا رسدلحنلحاؤيا

لسيا ال رل سياايل ن(لبحلا ظرلسيبلرلساللحر.
لوسائل جمع البيانات :

سالاددددتب انل لشددددبكرلسيحعوخحدددداتلساددددت دللسيبالةددددانلسيحقابوددددرلسيش خدددد رل لتلو دددد لسيخةددددايال ل
لكأدخستلي ح لسيب اااتلحنلع ارلسيدرسار.ل سيدخي رل

 خطوات تصميم استمارة االستبيان :
 تحديد محاور اإلستبيان فى صورتها المبدئية : -أ

حقخحاتهدددالخلعودددالسيحرس ددد لسيحت خخدددرل ددد لسياددد الرلسير اأددد رلسيبالةدددانلحدددنل دددل لسلدددلال
 لخاددددب لتاشدددد لهال لخا أددددًالسيح دددداالتلسيحرتبلددددرلبددددذيكل لخكددددذيكلباالعتحددددادلعوددددالاتددددايالااحالهددددالخل

حاددبقالسيبالةددانلنددالا رسسيدرسادداتلخسيبلددخثلسيحرتبلددرل لخ ددالأددخرلاتددايالسيحقددابلتلسيش خدد رلسيتدد ل
ةلةرلنيالعددلل لخقدلتخخ لسيبالةاندلسيحلاخرلسيري ا رلسيحقترلرلالاتحارةلسالاتب انل تلدلاساتلاع

للاخرلحقترلرل خألهالسي دخ لسيتايا ح
 (3جدول )

لتخخ نلحلاخرلناتحارةلسااتب انل الخخرتهالسيحبدي رلقب لسيعر لعوالسي برسر
 عدد العبارات المحاور المقترحة م

 02 حقخحاتلسيا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر 0
 06لبحلا ظرلسيبلرلسيلحر. سيا الرلسير اأ ر ااحال 4
 04لتاش للسيا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر.اب ل 5

 42لسا حايدالللللللل

(لعر لسيحلاخرلسيحقترلرليلاتب انل  لخخراهالسيحبدي درلقبد ل1 تأ لحنل دخ ل للللللل
(لحلاخرلحقترلدرل لب احدالبودحلن حداي لعدددل2سيعر لعوالسياادةلسي برسرل لل ثلبوحلعددلسيحلاخرل 

 (لعبارةل.32سيحلاخر سيعبارستليهذلل
 الدراسة اإلستطالعية :

ل11/1/1108ني لل4/1/1108 ل لسياترةلحنلبتلب السيدرسارلسااتللع رلسيبالةانللقاللللللللل
(ل دددردلحدددنلسيعددداحو نلخسي بدددرسرل ددد لح دددا لسياددد الرلبحلا ظدددرلسيبلدددرلساللحدددرلبحدددال حةددد ل21 لعودددال 

 سيحد ر نلبايقرسلسيا ال رلبحلا ظدرلسيبلدرلساللحدرل لسي بدرسرل دالح دا لسياد الرل لحاديخيالسياشدالل
سير اأددددد لدس ددددد لسيقدددددرسلسياددددد ال رلبحلا ظدددددرلسيبلدددددرلساللحدددددر لخسيحتدددددردد نلعودددددالسيقدددددرسلسياددددد ال رل

يل ن(ل لخقددددلتدددللس ت دددارلع ادددرلسيبلدددثلبايلر قدددرلسيلبق دددرلسيعشدددخسي رليكددد لتحةددد ل يددداتلسيدرسادددرل سيادددا
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خذيكلا  دادلسيحعداحلتلسيعوح درليإلادتحارةلحدنلخددالخةبداتلخيوتعدرنلل(لقرسلا ال رل 4ا حاي ل 
نلأكددلحدسيتتلاتايالسيدرسارلسااتللع رلعنلعو لحدسلحااابرلساتحارةلسالاتب انليوتلب الخقدلااارل

ل.تقا نلناتحارةلسااتب انل ل لسيحعاحلتلسيعوح رلسيخدالخسيةبات
 والجدول التالي يوضح نسبة تمثيل عينة الدراسة االستطالعية إلى عينة الدراسة األساسية . 

ل(2 دخ ل 
لاابرلتحة  لع ارلسيدرسارلسالاتللع رلنيالع ارلسيدرسارلسيااا ر

العينة  فئة العينة  م
 االساسية

 العينة
 االساسية

نسبة تمثيل العينة 
 االستطالعية لألساسية

 %40.67 5 03 فى محافظة البحر االحمر المتوفرة السياحية القرى مديري -0
 %40.67 5 03 مجال السياحة فى خبراء -3
 %51.11 5 01 القرى السياحية داخل الرياضي النشاط مسؤلى -2
 %33.72 05 66 السياحية )السائحين( القرى عمى المترددين -4

 %21.11 21 011 االجمالي  

(لااددبرلتحة دد لع اددرلسيدرساددرلسالاددتللع رلنيددالع اددرلسيدرساددرلسيااادد رل ل2 خأدد ل دددخ ل ل
(ل دردل لتحةد لسيح تحد لسيخد ليودرسادرل لب احدالبودحل011ل ثلبوحلن حداي لع ادرلسيدرسادرلسياااد رل 

9(لحدددنلع اددرلسيدرسادددرل21.11(ل دددردلبااددبرلحيخ دددرلقدددرنال 21ع اددرلسيدرسادددرلسالاددتللع رل لن حددايا
لسيااا رلخحنل ارجلسيع ارلسيااا ر.

 المعامالت العممية إلستمارة اإلستبيان :
ل لتلللاا لخدالسالاتحارةلبلر قت ن لصدق االستمارة

ل:  )الخبراء( صدق المحكمين  لسيحلاخر لحااابر لحدس لخسييوتعرنلعوا لعبارستلخخأخلها تلل قد
لخلسيعر ل لسيحلاخر لسيراي لابدسر لسي برسر لعوا لسيتقد رلخلعبارست لح زسن لحااابر لحدس سيتعرنلعوا

ححنلتخس رل  هللسي برةلل(لحلكح ن6سيحقترحل لاعلل لنياللدلحال لالل(ل لل ثلبوحلعددلسي برسرل 
لسيق لسيكاد ح ر لعوا لحااعد للكأاتاذ لسير اأ ر لت خصلسادسرة لاخ لسيعح لسي برة ل   سيحها ر

خذيكل  لحدةلاللتق لعنل حسلااخستل للسيتاا ذيلبايه ياتلسير اأ رلاخلسيا ال رلاخلكلنحالحعاًل
 .ل04/00/1107نيالل01/01/1107سياترةلسيزحا رل

ل  
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ل(3 دخ ل 
ل(6اتايالساتللالرايلسي برسرللخ لحااابرلسيحلاخرلسيحقترلرلالاتحارةلسالاتب انللل نل=

 سيترت   سينح رلسيااب ر سيدر رلم رلحااا لحااا  سيحلاخرلسيحقترلر ل

لسيخ ل%ل011ل6ل-ل6 حقخحاتلسيا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل0
لسيخ لحكررل%ل011ل6ل-ل6لبحلا ظرلسيبلرلسيلحر. سيا الرلسير اأ ر ااحال 1
لسيخ لحكررل%ل011ل6ل-ل6لاب لتاش للسيا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر. 2

ل(لستااالآرسرلسياادةلسي برسرلعوال ح  لسيحلاخرلسيحقترلرلالاتحارةلسالاتب ان.3 خأ ل دخ ل للللل
خددخرتهالسيحبدي ددرلل ددثلتددللعرأددهالحددرةللكحددالقدداللسيبالةددانلبتخددح للعبددارستلسالاددتب انل ددال

ا رسلعوالسياادةلسي برسرليوتأكدلحدنلحااادبرلسيعبدارستلسي اخدرلبكد لحلدخرلخحددسلخأدخحلخد امتهال
خقدلسات دللسيبالةانلح دزسنلةاداي لسيتقد ر حاااد ل=لدر درلخسلددةل لم درلحاااد ل=لخدار(ليلادا ل

 لسيعبدارستلعوددالاادبرلحيخ ددرلاكبدرلحددنلسياادبرلسيحيخ ددرليوعبدارستلسيتابعددرليوحلداخرل لخقدددللخدوتل ح دد
ل(لعبارة.32خبايتاي ل كخنلن حاي لعددلعبارستلسالاتب انل %ل لبلا لآرسرلسي برسرل ل64

 صدق اإلتساق الداخمى 
نيدددددددد للل4/1/1108بتلب ددددددددالسيدرساددددددددرلساادددددددتللع رل ددددددددل لسياتددددددددرةلحددددددددنلسيبالةددددددددانللقدددددددال

بحلا ظدددرلسيبلدددرلسيلحدددرل لحدددنل(لقدددرسلاددد ال رل4(ل دددردلتدددابع نليعدددددل 21 لعودددال ل11/1/1108
سيعداحو نلخسي بددرسرل د لح ددا لسيادد الرلبحلا ظدرلسيبلددرلساللحدرلبحددال حةدد ل سيحدد ر نلبددايقرسلسيادد ال رل
بحلا ظدددرلسيبلدددرلساللحدددرل لسي بدددرسرل دددالح دددا لسياددد الرل لحاددديخيالسياشددداللسير اأددد لدس ددد لسيقدددرسل

خذيدددكلبتلب دددالل رل سيادددايل ن(لسياددد ال رلبحلا ظدددرلسيبلدددرلساللحدددر لسيحتدددردد نلعودددالسيقدددرسلسياددد ال 
حعاحدد للاددا للسااددتحارةلعوددالع اددرلسيدرساددرلسااددتللع رلا  ددادلساتادداالسيدددس واليهددالعددنللر ددا

لخالدر اتلسيحلخرلسيحاتح رلني م.سالرتباللب نلك لعبارةلخح ح
للالثبات

عادة التطبيق:  تطبيق االستمارة قيد البحث وا 
عدددادةلتلب قدددملبااخددد لزحادددالقددددرةلبلادددا لحعاحددد لسيةبددداتلبتلب دددالسا تبدددسيبالةدددانللقدددال         ارلخس 

 لل4/1/1108(ل دددخللعودددالع ادددرلسيدرسادددرلساادددتللع رل لل دددثلتدددللن دددرسرلسيتلب دددالسيخ ل دددال04 
تلب دددالساادددتحارةلعودددالسيع ادددرلساادددتللع رلا  دددادلساتاددداالسيددددس والندددخلسيبالةدددانللل دددثلسعتبدددر

 سيتاي .خ ل لكحال تأ لذيكلباي د11/1/1108تلب السيةااالسيتلب السيخ ليوةباتل لخسي
ل  
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ل(4 دخ ل 
ل(لل21 نل=ليعبارستلحلاخرلسالاتب انللسالتااالسيدس والخحعاح لسيةباتلق للحعاحلتلخدا

 العبارة
 صدق التطبيق األول

 االتساق
 الداخمى

 معامل ارتباط التطبيق الثانى
 بيرسون
 )الثبات(

 العبارة
 

 صدق التطبيق األول
 االتساق
 الداخمى

 معامل ارتباط التطبيق الثانى
 بيرسون
 ع م )الثبات(

 ع م ع م ع م

0 3.533 1.658 1.811* 3.402 1.707 1.815* 32 3.542 1.633 1.742* 3.674 1.561 1.700* 
3 3.565 1.655 1.551* 3.565 1.631 1.672* 34 3.511 1.658 1.699* 3.653 1.614 1.736* 
2 3.621 1.523 1.707* 3.478 1.632 1.603* 35 3.621 1.573 1.754* 3.542 1.585 1.746* 
4 3.425 1.751 1.892* 3.696 1.638 1.816* 36 3.542 1.633 1.727* 3.525 1.582 1.814* 
5 3.478 1.690 1.680* 3.236 1.624 1.813* 37 3.587 1.581 1.816* 3.729 1.490 1.782* 
6 3.478 1.733 1.808* 3.214 1.802 1.883* 38 3.511 1.690 1.761* 3.236 1.610 1.572* 
7 3.587 1.540 1.567* 3.760 1.420 1.605* 39 3.542 1.633 1.728* 3.542 1.657 1.503* 
8 3.425 1.688 1.640* 3.619 1.492 1.829* 21 3.533 1.586 1.530* 3.548 1.614 1.668* 
9 3.269 1.771 1.835* 3.542 1.657 1.834* 20 3.514 1.634 1.645* 3.556 1.585 1.711* 
01 3.511 1.690 1.810* 3.542 1.633 1.810* 23 3.533 1.586 1.678* 3.425 1.582 1.686* 
00 3.587 1.498 1.711* 3.290 1.649 1.708* 22 3.478 1.658 1.743* 3.778 1.632 1.785* 
03 3.542 1.691 1.756* 3.425 1.817 1.882* 24 3.523 1.634 1.586* 3.565 1.544 1.655* 
02 3.533 1.658 1.563* 3.511 1.658 1.564* 25 3.565 1.582 1.547* 3.533 1.615 1.700* 
04 3.619 1.604 1.745* 3.542 1.585 1.739* 26 3.456 1.657 1.612* 3.456 1.546 1.717* 
05 3.565 1.631 1.761* 3.729 1.490 1.641* 27 3.504 1.634 1.625* 3.533 1.515 1.715* 
06 3.565 1.655 1.754* 3.565 1.655 1.792* 28 3.478 1.690 1.745* 3.511 1.658 1.783* 
07 3.542 1.657 1.717* 3.642 1.633 1.739* 29 3.402 1.615 1.841* 3.582 1.600 1.564* 
08 3.402 1.707 1.773* 3.402 1.607 1.761* 41 3.565 1.631 1.662* 3.514 1.585 1.597* 
09 3.478 1.690 1.846* 3.54 1.633 1.778* 40 3.533 1.632 1.774* 3.402 1.607 1.802* 
31 3.587 1.581 1.747* 3.733 1.515 1.753* 43 3.425 1.688 1.791* 3.648 1.641 1.861* 
30 3.565 1.582 1.720* 3.653 1.480 1.706* 42 3.456 1.691 1.819* 3.587 1.653 1.872* 
33 3.565 1.631 1.694* 3.290 1.745 1.801*        

 1.260=  1.15ة )ر( الجدولية عند مستوى قيم

 ددد لسيبلدددثل خأددد لسي ددددخ لانلقددد للحعددداحلتلسالتاددداالسيددددس و ل"سيخددددا"لالادددتب انلع ادددرلللللللل
(لححدال دد لعوددال1.14عبدارستلحلداخرلسالادتب انلسيدةلثل ددارتل ح عهدالدسيدرلعاددلحاددتخسلحعاخ درل 

سالالدرسنلسيحع داريليعبدارستلسيلاداب لخلال خأد لسي ددخ لسيحتخادللخدقهالخستااقهالح لحلخرنال لكحد
حلاخرلسالاتب انل  لسيتلب قد نلسيخ لخسيةداا ل لل دثل دارتل ح د لقد للخحعداحلتلسالرتبداللي ح د ل

(لححدال1.14عبارستلحلاخرلسالادتب انلبد نلسيتلب قد نل"لسيةبدات"لدسيدرلنلخداي العاددلحادتخسلحعاخ درل 
ل(لعبارةل.32الاتب انل  د لعوالةباتهال لخبذيكل كخنلعددلعبارستلحلاخرلس

ل  
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ل(5 دخ ل 
ل(21حعاحلتلسيخدالخسيةباتليحلاخرلسالاتب انل نل=للللللللللل

 
 م

 
 محاور االستبيان

 عدد
 العبارات

معامل  التطبيق األول
 الصدق

 معامل التطبيق الثانى
 ع م ع م الثبات

 *1.755 8.596 26.536 *1.875 9.071 25.11 04 حقخحاتلسيا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر 0
 *1.849 8.585 45.184 *1.861 00.086 42.979 07لبحلا ظرلسيبلرلسيلحر. سيا الرلسير اأ ر ااحال 3
 *1.865 8.091 29.731 *1.786 9.175 22.211 05لاب لتاش للسيا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر. 2

 1.260=  1.15قيمة )ر( الجدولية عند مستوى 

سيدرساددرل(لسيحتخاددللسيلادداب لخسالالددرسنلسيحع دداريليحلدداخرلسالاددتب انلع اددرل5 خأدد ل دددخ ل للللللل
 ددد لخدددخرتملسيخي دددرل ددد لسيتلب قددد نلسيخ لخسيةدددااال لل دددثل دددارتل ح ددد لقددد للحعددداحلتلسيخددددال ل

(ل لخترسخلدددتلبددد نل1.14خحعددداحلتلسالرتبددداللبددد نلسيتلب قددد نلدسيدددرلنلخددداي العاددددلحادددتخسلحعاخ دددرل 
(لححدال ددد لعودالخدددالسيحلداخرلختلق قهدداليو در لسيددذيلخأدعتلحددنلا وددمل.ل1.764 ل ل(1.675 

ل(.1.754(ل ل 1.644خكذيكل ه لتتح زلبحعاح لةباتلعا لل ثلترسخلتلب نل 
  إيجاد معامل الفا كرونباخ  

يتلد دددلحعاحدد لياددالكرخابدداخللر قددرللسسيبالةددانليوتلقددالحددنلحدددسلةبدداتلسالاددتب انلساددت دحتلللللللل
(لخندالااددبرلعاي ددرلتؤكددلةبدداتلعبددارستلسالاددتب انل1.836ةبداتلسالاددتب انل لل ددثلبو دتلق حددرلاياددال 

حكاا رلتلب قمل لخنذسلحال خألملسي دخ لسيتاي ليحعاح لسيةباتلبلر قرلسياالكرخاباخل. لخس 
ل(6 دخ ل 

لحعاح لةباتلسالاتب انلبلر قرلسيااليكرخاباخ
 قيمة الفا المعياري االنحراف الحسابي المتوسط البيان اإلحصائي
 *1.947 52.701 315.111 المجموع الكمى

(لايل1.836(لق حرلحعاح لسياالكرخاباخليلاتب انل لل ثلبو تلق حرلسياال 6 خأ ل دخ ل للللللل
لااهالاابرلعاي رلتؤكدلسحكاا رلسات دسللسالاتب انل.

 اسة األساسية :ر الد
بتلب دالسادتحارةلسالادتب انل دالخدخرتهالسياهاي درلعودالع ادرلخسيدذ نلبودحلعدددنللسيبالةانلقاللل

لل1108/ل0/1(لقر رلا ال رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل ل السياترةلحنل01(ل ردلتابع نليعددل 011 
يوقدددرسلسياددد ال رلبحلا ظدددرلبعدددددلحدددنلسيز دددارستلسيح دسا دددرلسيبالةدددانلللل لل دددثلقدددال1108/ل11/3نيددال

حدد لع اددرلسيدرساددرلبشددك لحباشددرلححددالاتدداحلسيارخددرليشددرحلسيبالةددانل ليهدداللتقددابللسيبلددرلسيلحددرل 
حلتخسلساتحارةلسالاتب انلخسيتعر نلبايهدنلحاهالخسيتأك دلي رسدلسيع ارلانلارسيهللاتكخنلحلد لتقدد رل
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بخددرسلرلتاحددرلخسنلنددذللسآلرسرليددنلتاددت دللنالل دد للخاددر رلخسنليهددللحلوددالسيلر ددرليوتعب ددرلعددنلسرسيهددل
 لخبعدلسالاتهارلحنلتلب الساتحارةلتللتار  هال الكشخنلحعدةليهذسلسي در لامرس لسيبلثلسيعوح ل

 تحه دًسلا رسرلسيحعاي اتلسالخاي رل.
 المعالجات اإلحصائية :

 .يلااب ل لسالالرسنلسيحع اري لسيحتخاللسلسيااليكرخاباخحعاح لسالرتبالل لحعاح لسياابرلسيحيخ رل ل
 ثالثًا : عرض النتائج ومناقشتها :

قاللسيبالةانلبعر لاتايالسيبلثلسيت لتللسيتخخ لني هالتبعًاليترت  لسيحلاخرلحنل دل لللللللل     
سياادددبرلسيحيخ دددرليعبدددارستلكددد لحلدددخرليلادددت ابرل اعدددل(ل ل نيددداللددددلحدددا(ل ل ال(ل لةدددللح حدددخالعدددر ل

عبدددارةل سيدددخزنلسيتر  لددد (ل لخلادددا لسياادددبرلسيحيخ دددرلسيكو دددرل لخكدددذيكلترت ددد لسيددددر اتلسيحقددددرةليكددد ل
لسيعبارستلخ قًاليواابرلسيحيخ رلسيكو رل.

 عرض ومناقشة نتائج تساؤل الدراسة :وفيما يمي 
 ما هي سبل تنشيط السياحة الرياضية ومقوماتها وانماطها المناسبة بمحافظة البحر األحمر؟ 
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  مقومات السياحة الرياضية بمحافظة البحر األحمربالنسبة لمحور  -0
 (8جدول )

لسياا لسيحيخ رلخسيتكرسرستلالات اباتلع ارلسيدرسارل  لعبارست
ل(ل011سيحلخرلسيخ ل لحقخحاتلسيا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل لنل=ل

ل

لل
ل

لح حخالاللنياللدلحالاعللسيعبددددددددددددددددددددددددددددارة
لسيدر ر

لسياابر
لسيحيخ ر

لسيترت  
ل%لكل%لكل%لك

تحتوكلحلا ظرلسيبلرلسيلحرلشخسل لا ال رلذستل خدةلل0
ل4ل76.11ل150 01 01 04 04 62 62 عاي رل.ل

ل2ل81.56ل161 8 8 01 01 70 70 هزةلبألدثلسيتكاخيخ  السيعايح رلتخ دلقاعاتليوحؤتحرستلح ل1
لل2 لبااقبا  لسيلحر لسيبلر لحلا ظر لقب لتلظا لحن سيكب ر

ل6ل70.22ل133 11 11 05 05 53 53 دخ لسالتلادلسيخرب لا ال ا.
تحتوكلحلا ظرلسيبلرلسيلحرلحلع لشالي رل  لح تونلل3

ل00ل64.22ل115 16 16 11 11 42 42 سير اأ اتل.
لسيبلرلل4 لبحلا ظر لا ال ًا لاشالًا لسيخ د لر اأر تحة 

ل3ل77.56ل155 8 8 05 05 64 64 سيلحرل.
ل1ل80.11ل162 01 01 6 6 72 72  رلسيحدربرلبايحاش تلسيا ال رلللتخس رلسيعحايرلسيا اللل5
للخس لل6 لحعتداًل لسيلحر لسيبلر لحلا ظر لسيلقسل ا  عتبر

ل0ل85.22ل178 1 1 00 00 78 78 سيعاللححال عدلخا ورل ذ لا ال رل.
ل01ل63.11ل111 23 23 01 01 45 45 تهتللن يرلتاش للسيا الرلبايحلا ظرلبايا الرلسير اأ رل.ل7
 خ ددددلن كددد لتاظ حددد ليواددد الرلسير اأددد رلبحلا ظدددرلسيبلدددرلل8

ل5ل73.11ل141 01 01 17 17 51 51 سيلحر.
تخ دددددددلناددددددترست   رلخ لددددددللخسأددددددلرليوادددددد الرلسير اأدددددد رلل01

ل8ل68.11ل126 03 03 24 24 40 40 بحلا ظرلسيبلرلسيلحرل.
سيبلددددددخالتلتخ دددددددلبايحاشدددددد تلسير اأدددددد رلحقخحدددددداتليتاظدددددد للل00

ل01ل65.22ل118 05 05 28 28 34 34 سير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل.
 دددتللساتأدددا رلسيادددرالسير اأددد رلسيح توادددرلبحلا ظدددرلسيبلدددرلل01

ل02ل56.11ل110 33 33 15 15 24 24 سيلحر.
تهددددددتللسيااددددددادالخسيحاشدددددد تلسيادددددد ال رلب قاحددددددرلسيحهر اادددددداتلل02

ل7ل71.11ل131 01 01 25 25 41 41 سير اأ رليواايل نل.

 سيقرس (لسيتكرسرستلخسياا لسيحيخ رلالات اباتلع ارلسيدرسارلحن لحد ري7 تأ لحنل دخ ل للللللل
 عوا بايقرسلسيا ال رل لسيحتردد ن سير اأ  سياشال ح ا لسيا الرل لخحاؤيا  ا خسي برسر سيا ال ر
مقومةات السةياحة الرياضةية سيحلدخرلسيخ ل لسيا ال رلبحلا ظرلسيبلدرلساللحدر(ل د لعبدارستل سيقرس

%لل24.11ل دددثلترسخلدددتلسياادددبرلسيحيخ دددرليإلادددت ابرل اعدددل(لحدددالبددد نل  لبمحافظةةةة البحةةةر األحمةةةر 
%لل6.11%(ل لكحددددالترسخلددددتلسيااددددبرلسيحيخ ددددرليإلاددددت ابرل نيدددداللدددددلحددددال(لحددددالبدددد نل ل78.11نيددددا
%(لل33.11يدا%لنل1.11%(ل لب احالترسخلتلسياابرلسيحيخ رليإلات ابرل ال(لحالب نل ل28.11نيا
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 لخ ددارتلسيااددبرلسيحيخ ددرلسيكو ددرليح حددخالسيدددر اتلسيحقدددرةليكدد لعبددارةل دد لساددت اباتلسيع اددرلحددالبدد نل
 لخقدددلتددللترت دد لسيعبددارستلتاازي ددًالخ قددًاليوااددبرلسيحيخ ددرلسيكو ددرليح حددخال(ل%ل85.22%لنيددال56.11 

الرياضةةية بمحافظةةة "مقومةةات السةةياحة سيدددر اتلسيحقدددرةليكدد لعبددارةل دد لساددت اباتلسيع اددرلحخأددلرل
لل البحر األحمر

(لانلسيلقسلخسيعخسح لسيحاا  رل1(ل 1107 لختتاالنذللسياتايالح لدرسارل الحدلسيبلرسخيل
خسيت لتتحت لبحخق لخحاهالحلا ظرلسيبلرلسيلحرلخسي  رس  رلسيت لتتحت لبهالبع لحلا ظاتلحخرل

خ ااعدنالذيكلكخا ورلحنلسياشلرلسير اأ رلسيح توال  رس  لحتح زلخحااخلحعتد ليححارارلسيعد د
 ذ ليوا احل  عوهالتتح زلعنلم رنالحنلسيحاكنل لخسيت لتتحة ل  لتاظ للسيحاابقاتلسير اأ رل

لخعقدلسيحؤتحرستلخسقاحرلسيحعاكرستلسير اأ رلحنل ل لسيتدر  لسير اأ لخسيلدسثلسير اأ رل.ل
لسي ل الحد لخدرسار لسياتايا لنذل لتتاا لكحا ل  ل 1106د   لالاتةحارل2( لسيت ل ل للخ  )

لسيحدربرل لسيا ال ر لسيعحاير لتخس ر لانح ر لسيدرسار لخاظهرت ل  ل الحخر لسير اأ ر لسيا الر سحكااات
بايحاشأتلسيا ال رلخخ خدلن ك لتاظ ح ليوا الرلسير اأ رلبايحلا ظاتلسيت لتحتوكلحخسردل  رس  رل

سحكاااتلخحخسردلسيدخيرل  لسيا الرلسير اأ رل للخحاا  رلحااابرليحاليهالحنلدخرلنالل  لساتةحار
ل  ل لسير اأ ر ليوا الر لخسألر لخ لل لساترست   ر لخ خد لانح ر لنيا ل"سيد  " لاتايا لاشارت كحا

لحلا ظاتلحخرلسيا ال رل لخحاهالسيبلرلسيلحر.
خسيت لاخألتللرصل(ل05(ل 1105ا أًالتتاالنذللسياتايالخدرسارل حلحخدلناحاع  ل ل

سيحخر رلعوالنأا رلسيا الرلسير اأ رلأحنلبرسحالسي دحاتلسيا ال رلخذيكلبهدنللخزسرةلسيا الر
لعوال ذ لاخع رل ل ااعد لححا لسيعايح ر لسيحاا ار لسيا الالسيحخرسليوخقخنل الخ م لسيحاتا تاخا
 د دةلحنلسيا احلتركزلسنتحاحهالعوالنشباالسيححارارلاخلسيحشاندةليألاحاللسير اأ رلسيحاأورليهلل

ل لخحنلانل لسيبلرلسيلحرل ل  لكاشاللا ال لبحلا ظر لسيخ د لن لر اأر لسياحاللسيا ال ر نذل
لسيااادال لسنتحال لحن لسيلاي ر لسيدرسار لاخألتم لحا لخنخ ل  ليواايل ن لسير اأ ر لسيحهر ااات قاحر خس 

لخسيحاشأتلسيا ال رلب قاحرلسيحهر اااتلسير اأ رليواايل ن.
لسيبالةانل لبحلخ رس لسير اأ ر لسيا الر لحقخحات لعدةلان لعوا لتعتحد لسيلحر لسيبلر لا ظر

سيحااخلسيحعتد لخ اًالخشتارًسل لبااأا رلنيالانلارأهالقدلخلعخسح لانحهالسيحخق لسي  رس  لسيحتح زل
شهدتلح حخعرللأارستل رعخا رلةللقبل رلةللسالح رل لخكذيكلبااأا رلنيالااهالتحتوكلسيعد دل

تتحت لبملحنلسحكاااتلتااعدنال  ل ذ لسيا الرل للحنلسيحاكنلسيا ال رلسيت لت عوهالحتح زةل لخحا
لسيعايح رلخن لتاتخع لحؤتحرستلاكاد ح رل خحنلذيكلقاعاتلسيحؤتحرستلسيح هزةلبألدثلسيتكاخيخ  ا
حت خخرل  لح تونلح االتلسير اأرل لخسيحلع لسيشالي رل  لح تونلسير اأاتل لخ تخ  ل
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لخساتأا  لسير اأ ر لسيحهر ااات ل رصلساتأا ر لاخلز ادة ليوحعاكرست لسيح توار لسير اأ ر لسيارا ر
سيحقابلتلسيخد رلاخلسيحاا ااتلسيدخي رليلاتاادةلحنلكا رلسيحخسردلسيحتالرلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل
حنل هرلخحنل هرلا رسلتخد رلخخرةلن  اب رلعنلحخسردلحخرلسيا ال رل  لسالباعاتلسيح تح ل

لل ر.سيدخي لدعحًاليحز دلحنلساتقبا لسي خسجلسيا ا
ل(ل8 دخ ل 

لسيحتخاللسيلااب لخساالرسنلسيحع اريلخحعاح لسايتخسرليعبارست
 (011سيحلخرلسيخ ل لحقخحاتلسيا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرلل نل=ل

ل

لل
ل

لسيعبددددددددددددددددددددددددددددارة

سيقرسل حد ري
لسيا ال ر
ل01نل=ل

سي برسرل  لح ا ل
لسيا الر
ل01نل=ل

 سياشال حاؤيا
لسير اأ 
ل01نل=ل

سيحتردد نلعوال
لسيقرس
ل55نل=ل

ل لاللل لاللل لاللل لالل

- 1.51 1.22 0.67- 1.31 1.71 1.33- 1.54 1.22 1.14- 1.27 1.72 تحتوكلحلا ظرلسيبلرلسيلحرلشخسل لا ال رلذستل خدةلعاي رلل0
1.24 

- 1.55 1.37 0.67- 1.31 1.71 0.16- 1.54 1.41 1.14- 1.28 1.72 تخ دلقاعاتليوحؤتحرستلح هزةلبألدثلسيتكاخيخ  السيعايح رل.ل1
1.82 

لدخ لل2 لقب  لحن لسيكب ر لبااقبا  لسيلحر لسيبلر لحلا ظر تلظا
 سالتلادلسيخرب لا ال ا.

1.72 1.28 -1.14 1.41 1.56 -0.16 1.41 1.60 -0.07 1.40 1.53 -
1.86 

لح تونلل3 ل   لشالي ر لحلع  لسيلحر لسيبلر لحلا ظر تحتوك
 سير اأ اتل.

1.64 1.34 -0.21 1.41 1.56 -0.16 1.61 1.37 -0.12 1.41 1.55 -
1.87 

- 1.53 1.41 0.12- 1.37 1.61 0.16- 1.56 1.41 0.22- 1.34 1.64 تحة لر اأرلسيخ دلاشالًالا ال ًالبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل.ل4
1.80 

 1.54 1.30 1.31 0.12- 1.37 1.61 1.62- 1.56 1.30 1.14- 1.28 1.72 تخس رلسيعحايرلسيا ال رلسيحدربرلبايحاش تلسيا ال رللل.لل5

 عتبرلسيلقسل الحلا ظرلسيبلرلسيلحرلحعتداًلللخس لسيعاللححالل6
  عدلخا ورل ذ لا ال رل.

1.72 1.28 -1.14 1.41 1.56 -0.16 1.71 1.31 -0.67 1.37 1.55 -
1.82 

- 1.41 1.46 0.67- 1.31 1.71 1.28- 1.40 1.47 1.14- 1.28 1.72 سير اأ رل.لتهتللن يرلتاش للسيا الرلبايحلا ظرلبايا الرل7
1.20 

 1.51 1.16 1.67- 1.61 1.31 1.06- 1.51 1.14 0.21- 1.34 1.64  خ دلن ك لتاظ ح ليوا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر.ل8
-

1.06 
خ لللخسألرليوا الرلسير اأ رلبحلا ظرللتخ دلناترست   رل01

 سيبلرلسيلحرل.
1.47 1.40 -1.28 1.14 1.51 -1.06 1.51 1.41 -1.37 1.16 1.51 

-
1.06 

تخ دلبايحاش تلسير اأ رلحقخحاتليتاظ للسيبلخالتلسير اأ رلل00
 بحلا ظرلسيبلرلسيلحرل

1.55 1.38 -1.70 1.22 1.67 -1.61 1.71 1.31 -0.67 1.22 1.64 -
1.53 

 1.50 1.13 0.55- 1.61 1.51 1.06- 1.51 1.14 1.70- 1.38 1.55  تللساتأا رلسيارالسير اأ رلسيح توارلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر.ل01
-

1.06 
تهتللسيااادالخسيحاش تلسيا ال رلب قاحرلسيحهر اااتلسير اأ رلل02

 يواايل نل.
1.41 1.41 -1.62 1.05 1.72 -1.24 1.61 1.37 -0.12 1.07 1.71 

-
1.23 

رل(لسات اباتل ياتلسيع ارلعو لعبارستلسيحلخرلسيخ ل لحقخحاتلسيا ال8 تأ لحنل دخ ل 
سيا ال رلبحلا ظرلسيبلرل سيقرس  لل ثل ارتلسات اباتل حد ريسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر

 لب احاللل(1.72 لل1.41سيلحر( ق دلسيدرسار(لتخأ لتااختلق للسيحتخالاتلسيلااب رلحالب نل 
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ل2±(ل لخسالخرتلق للحعاحلتلساليتخسرلحالب نل1.41 ل1.27سيحع ارسليهالحاب نل لترسخحلسالالرسن
ل سي برسر لسات ابات ل ارت لكذيك لسيب ااات  لسعتدسي ر لعو  ل د  لبحلا ظرل  ا ححا لسيا الر ح ا 

(لل ل1.47 للل1.05سيبلرلسيلحر( ق دلسيدرسار(لتخأ لتااختلق للسيحتخالاتلسيلااب رلحالب نل 
ل2±( لخسالخرتلحعاحلتلساليتخسرلحالب نل1.72 لل1.40خترسخحلسالالرسنلسيحع ارسليهالحاب نل 

ببع لسيقرسل سير اأ  سياشال ححال د لعو لسعتدسي رلسيب اااتل لس أال ارتلسات اباتل حاؤيا
(ل لخترسخحلل1.71 لل1.31سيا ال ر( ق دلسيدرسار(لتخأ لتااختلق للسيحتخالاتلسيلااب رلحالب نل 

لحاب نل  لب نل1.60 لل1.31سالالرسنلسيحع ارسليها ححالل2±(ل لخسالخرتلحعاحلتلساليتخسرلحا
سيا ال رلبحلا ظرل سيقرس عوا  د لعو لسعتدسي رلسيب اااتل ل  لل نل ارتلسات اباتل سيحتردد ن

لب نل  (ل ل1.46 لل1.07سيبلرلساللحر( ق دلسيدرسار(لتخأ لتااختلق للسيحتخالاتلسيلااب رلحا
ل2±(ل لسالخرتلحعاحلتلساليتخسرلحالب نل1.71 لل1.30خترسخحلسالالرسنلسيحع ارسليهالحاب نل 

لححال د لعو لسعتدسي رلسيب ااات.
كحالتش رلاتايالسي دخ للخ لحلخرل حقخحاتلسيا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر(لانل

سيلحر(ل ق دلسيدرسار(لاظهرتلانلسعو لق للسيا ال رلبحلا ظرلسيبلرل سيقرس سات ابرلع ارل حد ري
ل  لن  لسيلااب ر ل 1.72سيحتخالات لارقال لسيعبارست ليخاي  لخ ارت لسيبلرل0( لحلا ظر لتحتوك )

(لتخ دلقاعاتليوحؤتحرستلح هزةلبألدثلسيتكاخيخ  ال1سيلحرلشخسل لا ال رلذستل خدةلعاي رل ل 
كب رلحنلقب لدخ لسالتلادلسيخرب لا ال ال(لتلظالحلا ظرلسيبلرلسيلحرلبااقبا لسي2سيعايح رل ل 

(ل عتبرلسيلقسل الحلا ظرلسيبلرل6(لتخس رلسيعحايرلسيا ال رلسيحدربرلبايحاش تلسيا ال رل ل 5 ل 
ل  ل  لا ال ر ل ذ  لخا ور ل عد لححا لسيعال للخس  لحعتداًل لسيا الرل7سيلحر لتاش ل لن ير لتهتل )

(ل ارتل  لسيعبارةلرقلل1.41تلسيلااب رلن ل بايحلا ظرلبايا الرلسير اأ رل لخسق لق للسيحتخالا
ل(ل"تهتللسيااادالخسيحاش تلسيا ال رلب قاحرلسيحهر اااتلسير اأ رليواايل ن"لل.ل02 

لانل لسيدرسار( ل ق د لسيلحر( لسيبلر لبحلا ظر لسيا الر ل  برسر لاتأ لحنلسات اباتلع ار كحا
ل  لسيحتخالاتلسيلااب ر لق ل ل 1.47سعو  لرقل لسيعبارة ل ارتل   لسيا الرل7( لتاش ل لن ير ل"تهتل )

(ل  لسيعبارةلرقلل1.05بايحلا ظرلبايا الرلسير اأ ر"ل لخكااتلسق لق للسيحتخالاتلسيلااب رلن ل 
ل(ل"تهتللسيااادالخسيحاش تلسيا ال رلب قاحرلسيحهر اااتلسير اأ رليواايل ن"ل.02 

لسي لسيقري لدس   لسير اأ ر لسالاشلر لحايخي  لع ار لسات ابات لحن لاتأ  ل ق دلكذيك ا ال ر
(لتحتوكلحلا ظرل0(ل ارتل  لسيعبارستلارقالل 1.71سيدرسار(لانلسعو لق للسيحتخالاتلسيلااب رل 

ل  ل  لعاي ر لذستل خدة لا ال ر لشخسل  لسيلحر لبألدثل1سيبلر ليوحؤتحرستلح هزة لقاعات لتخ د )
لسيعايح رل ل  ل عدل(ل عتبرلسيلقسل الحلا ظرلسيبلرلسيلحرلحعتداًلللخس لسي6سيتكاخيخ  ا عاللححا
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(لتخ دل00(لتهتللن يرلتاش للسيا الرلبايحلا ظرلبايا الرلسير اأ رل ل 7خا ورل ذ لا ال رل ل 
بايحاش تلسير اأ رلحقخحاتليتاظ للسيبلخالتلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل لب احالكااتلسق ل

ل  لسيحتخالاتلسيلااب ر ل 1.31ق ل لرقل لسيعبارة ل   ليو8( لتاظ ح  لن ك  ل" خ د لسير اأ رل( ا الر
لبحلا ظرلسيبلرلسيلحر"ل.

لاتأ لحنلسات اباتلع ارلسيحتردد نلعوالسيقرسلسيا ال رل ق دلسيدرسار(لانلسعو لق لل س أًا
ل  ل 1.46سيحتخالاتلسيلااب ر لرقل ل ارتل  لسيعبارة لبايحلا ظرل7( لتاش للسيا الر لن ير ل"تهتل )

(ل"تهتلل02(ل  لسيعبارةلرقلل 1.07سيلااب رل لبايا الرلسير اأ ر"ل لب احالكااتلسق لق للسيحتخالات
لسيااادالخسيحاش تلسيا ال رلب قاحرلسيحهر اااتلسير اأ رليواايل ن"ل.ل

ل ل  لسيرل ل لسياتايالخدرسارل لملعبد ل  لخ خدلقخخرل السحكاااتل01(ل 1103ختتاالنذل )
ليوحاتاد ن لسيكا   لسيخعا لخعدل لسيلكخح ر لسيا ال ر لخسيا الرللسيقرس لسير اأر لبأنح ر خسيحد ر ن

لكب رةل لحرسكز لحاها لسيل ال ل ا لحتدر ر لا ال ر لحرسكز لس  اد ليأرخرة لسيدرسار لخسشارت سير اأ ر
خا رسلخ  رةلعوالحلاخرلتربللب نلسيحرسكزلسيكب رةلخسيخسقعرلبايقر لحنلسيحرسكزلسيعحرسا رلسيقايحرل ل

لسيبد  لحةايالل ثلاارل  ح لسكبرل حكاااترلخ عتبرلنذس قدرلحنلسا  اب اتلباالاتحتاالبايشال لخس 
لسيب ي ر.ل

  لسنح رلت ل للل(00 (0881كحالتتاالسياتايالح لدرسارل خلحلسيد نلعبدلسيخنا ل ل
ل  ر لتتعاخن لحتكاح  لتاخ قا لنلار ل ا لخسيدس   لسي ارج ل ا لسيتاش ل ر سي هزةللسيلحلتلخسيبرسحا

سيراح رلخم رلسيراح رلبشك ل تااا لح للب عرلخ خايصلك لاخالت ارسلخسيعح لعوالز ادةل
لذيكل لخ كخن لتا   ليكا لتاادنا لتخع ر لقاعدة لسيا الر لتكخن لان ليأرخرة لسيا الر لبأنح ر سيخعا

د ا لسيا الرلأحنلسيحخسدلسيدرسا رل. لبخااي لسالعلللسيح توارلخس 
(ل"تهتللن يرل7 لسياتايالستاقتلع ارلسيدرسارلعوالسيعبارةلرقلل ساملحنل للسيبالةانلاار خل

لتاش لل ل  لن ير لححةوم لسيدخير ل عا لسنتحال لححا ل  لسير اأ ر" لبايا الر لبايحلا ظر تاش للسيا الر
سيا الرلبايا الرلسير اأ رل  لحلا ظرلسيبلرلساللحرل لخلرخهالعو لسقاحرلسيبلخالتلسير اأ رل

لسير اأ  لسالاشلر ل ختاظ ل لرقل لكااتلسيعبارة لب احا ل  لسيااادالخسيحاش تل02رلم رلسيتقو د ر ل"تهتل )
سيا ال رلب قاحرلسيحهر اااتلسير اأ رليواايل ن"ل.لحنلسق لحتخالاتلع ارلسيدرسارلححال عا لعدلل
سنتحاللسيااادالخسيحاش تلسيا ال رلبحلا ظرلسيبلرلساللحرلباالاشلرلسير اأ رلسيا ال رلححال اقدنال

 ذ لناحرليواايل نلخنذسل تلو لسيحز دلحنلسي هدلخسالنتحاللبتوكلسالاشلرلحنلس  لز ادةلخا ورل
لسياايل نل  لنذسلسيح ا لسيهالل.لسعدسدل
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 بالنسبة لمحور انماط السياحة الرياضية فى  البحر األحمر : -3
 (01 دخ ل 

لسياا لسيحيخ رلخسيتكرسرستلالات اباتلع ارلسيدرسارل  لعبارست
ل(ل011 لساحاللسيا الرلسير اأ رل اللسيبلرلسيلحرل لنل=للسيةاا سيحلخرل

لسيعبددددددددددددددددددددددددددددارةلل
لح حخالاللنياللدلحالاعل

لسيدر ر
لسياابر
لسيترت  لسيحيخ ر

ل%لكل%لكل%لك

ل03ل51.11ل071 44 44 01 01 24 24  تللتاظ للبلخالتلر اأ رلشالي رلحلو رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل. 03
ل04ل43.11ل051 48 48 08 08 11 11  تللتاظ للبلخالتلر اأ رلشالي رلدخي رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل. 04
سييعا لسي احع رلاةاارلركخدلسيحخالل  ا تهتللسيحلا ظرلبتاظ للبلخالت 05

 سيا ال ل.
ل05ل36.22ل031 53 53 21 21 5 5

ل00ل71.11ل131 14 14 01 01 54 54 تعح لن يرلتاش للسيا الرلبايحلا ظرلعوال ذ لتاظ للبلخالتلعايح رل 06
 تللسيتاخ اليوحاش تلسيا ال رلسير اأ رلبايحلا ظرلحنل ل ل 07

 حت خخ نل.
ل4ل78.56ل158 1 1 17 17 60 60

سيا الرل  ا تهتللسيااادالسيا ال رلبخ خدلعااخرلتاخ ق رلحت خخر 08
 سير اأ رل.

ل01ل71.22ل130 03 03 20 20 44 44

سيبرسحالسيا ال رلسيحقدحرل  ا سااا اًل سيترخ ل رلعاخرسًل سير اأات تحة  11
 بحلا ظرلسيبلرلسيلحرل.

ل2ل84.11ل174 1 1 04 04 74 74

 حة لسيحخق لسي  رس  لبحلا ظرلسيبلرلسيلحرلانللعااخرلسي ذ ل 10
 سيا ال ل.

ل01ل58.11ل116 34 34 2 2 41 41

ر اأ رلعايح رلكاخال سبلا  تهتللندسرستلسيحاش تلسيا ال رلبااتقلا  11
 حنلسيدعا رل.

ل3ل83.22ل172 5 5 4 4 78 78

 سيا الا سيشالي رلسيح توارلانللعااخرلسي ذ  سير اأات تعتبر 12
 بايحلا ظرل.

ل7ل73.56ل143 11 11 5 5 63 63

سيحعوخحاتلسيدخي رليوترخ اليألاشلرل تللتاع  لحخق لنيكترخا لعوالشبكرل 13
 سير اأ رلسيا ال رل.

ل0ل87.56ل185 1 1 3 3 85 85

عوالتاظ للسيبلخالتل ت ة ر ير سيا ااا خسالاتقرسر ساقتخادس سيخأ ل14
 سيا ال رلسير اأ رل.

لحكررل7ل73.56ل143 01 01 15 15 53 53

ل02ل54.11ل084 14 14 44 44 11 11 سيلحر.لتقاللبلخالتلخ دلسياحاكلبخخرةلحاتظحرلبحلا ظرلسيبلرل15
حكانلسيا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرلأحنل لللسيدخيرلل16

   دًس.
ل6ل74.11ل144 00 00 12 12 55 55

تلرصلشركاتلسيا الرلسيعايح رلعوالتخ  ملسيا احليحلا ظرلسيبلرلل17
 سيلحرل.

ل5ل78.11ل156 01 01 02 02 66 66

سالتلادستلسير اأ رلسيدخي رلعوالحا لسيحلا ظرللقخالتاظ للتلرصلل18
 سيبلخالتل.

ل1ل84.55ل176 1 1 02 02 76 76

  لحدد ريع ادرلسيدرسادرلحدنللالادت ابات(لسيتكدرسرستلخسيااد لسيحيخ درل01 تأد لحدنل ددخ ل للللللل
سيادد ال رل لبدايقرسل سير اأد  سياشدال ح دا لسياد الرل لخحادؤيا  ددا خسي بدرسر سياد ال ر سيقدرس

انمةةاط  لسيةدداا ل دد لعبددارستلسيحلددخرلسيادد ال رلبحلا ظددرلسيبلددرلساللحددر(ل سيقددرس عوددا سيحتددردد ن
ل ددثلترسخلددتلسيااددبرلسيحيخ ددرليإلاددت ابرل اعددل(لحددالبدد نل للالسةةياحة الرياضةةية فةةى  البحةةر األحمةةر
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ل2.11 (ل لكحالترسخلتلسياادبرلسيحيخ درليإلادت ابرل نيداللددلحدا(لحدالبد نل%ل85.11نيال%ل5.11 
ل53.11نيددال%ل1.11(ل لب احددالترسخلددتلسيااددبرلسيحيخ ددرليإلاددت ابرل ال(لحددالبدد نل %44.11نيددال%
(ل لخ ارتلسياابرلسيحيخ رلسيكو رليح حخالسيدر اتلسيحقدرةليك لعبارةل  لسات اباتلسيع ارلحالب نل%
يكو ددرليح حددخال(ل لخقدددلتددللترت دد لسيعبددارستلتاازي ددًالخ قددًاليوااددبرلسيحيخ ددرلس%ل87.56نيددال%ل36.22 

انمةةاط السةةياحة الرياضةةية فةةى محافظةةة سيدددر اتلسيحقدددرةليكدد لعبددارةل دد لساددت اباتلسيع اددرلحخأددلرل
لل البحر األحمر

(لانلخزسرةلسيادد الرلسيحخددر رل05(ل 1105ختتاددالنددذللسياتددايالخدرساددرل حلحددخدلساددحاع  ل ل
أحنلبرسحالسي دحاتلسيا ال رل لخاب وهال د لذيدكلندخلست داذللتاح رلسيا الرلسير اأ رعوالتلرصل

ن درسرستلخآي داتلتاداعدل د لتلق دالذيدكل لخاندللندذللسآلي داتلندخلساشدارلحخقد لسيكترخاد لعودالشددبكرل
سيحعوخحاتلسيدخي رليوترخ اليألاشلرلسير اأد رلسياد ال رل لنأدا رلنيدالدخرلساتلدادستلسير اأد رل د ل

ظ للسيلدسثلسير اأ رل لخانح رلذيكل  ل ذ لاخع اتل د دةلحدنلسيت ل للحنلا  لساتأا رللختا
لسيا احلتركزلسنتحاحهالعوالسشباالسيححارارلاخلسيحشاندةليألاحاللسير اأ رلسيحاأورليهلل.ل

(لانلتاخ الساشلرلسير اأرلسيحاي رل01(ل 1105كحالتتاالسياتايالخدرسارل خاي لحباركل ل
سي حا رلترتبللبايظرخنلسالقتخاد رلخحدسلةباتهالاخلتقوبهال لخسيت لذستلسي ذ لسيا ال لباي حهخر رل

لانل لكحا لسيا ال  لسي ذ  لذست لسيحاي ر لسير اأر لساشلر لتاخ ا لعوا لختاازي ًا لتخاعد ًا لتؤةر قد
  ل سيا ااىايذيل اهل سالت اناتلسيا اا رلخسيقرسرستلسيلكخح رلتوع لدخرسلناحال  لتلد دلسالاتقرسر

لسنح رلدعللااشلرلسي ذ لس يا ال ليور اأاتلسيحاي رلباي حهخر رلسي حا رلخسأا تلدرسارل"حبارك"
ل  لح ا ل لسي خسا لسيحؤةرل لحنلانل لسالقتخاديلخااها ل  لساتقرسرلسيخأ  سيعخسح لسالحا رلخدخرنا
سيا الرليح تونلسير اأاتلسيا ال رلباي حهخر رلسي حا رل لخسكدتلعوالدخرلسالتلادستلسير اأ رل

اي رل  لسالاتاادةلحنلعحو رلربللسيا الرلباير اأرليز ادةلحخسردلسالتلادلسي حا لسيعالليور اأاتلسيح
لسير اأاتل  لسي حهخر رلسي حا رليوحاانحرل  ل يوابالرلخسييعا لسيحاي رلبشك ل اصلخاشرلنذل
لسيخأ  لسنح ر ل ظهر لحا لخنخ لسيقخح  لخسيد   لسيارد لد   لخر   ل  ليودخير لسالقتخاد ر  سيتاح ر

لسير اأ رل خت ة رنل سيا ااا خسالاتقرسر سساقتخاد لسيا ال ر لسيبلخالت لختاظ ل لساتأا ر عوا
لسيدخي ر.

(لانلتاظد للسيبلدخالتلسير اأد رل0(ل 1105ا أًالتتاالندذللسياتدايالخدرسادرل الحددل حدا ل ل
 دد لسييعددا لسي حاع ددرلالل ددتللبشددك لكددانل لكحددالانلنادداكلأددعنل دد لتاظدد للسيبلددخالتلسير اأدد رل

خسرلسيحلو دددرلاخلسيدخي دددرل لكحدددالانلسيحاشددد تلسير اأددد رلسيحتدددخ رةلبدددايقرسلسياددد ال رلم دددرلسيشدددالي رلاددد
خدددايلرلي دحدددرلسياددد الرلسير اأددد رلخسيخددداي لحاهدددالال كاددد ليا ددداحلسياددد الرلسير اأددد رل لخسيحلعددد ل
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سيحتخ رةلاللتتح زلبايتاخالبل ثلتااا لح تونلسياشدلرلسير اأد رل لخانلساحكااداتلسيحاد درلسيحتالدرل
تادداعدلعوددالتشدد   لسياددرالسي اب ددرليوقدددخلليوددبلدلاقاحددرلحعاددكرستهللسيتدر ب ددرل لخالل خ دددلننتحدداللالل

بخ ددخدلابلددا لعددايح  نلحددنلاخددلا لسيحاددتخسلسير  دد ليوحشدداركرل دد لسيحاااددباتلسير اأدد رلحددنلا دد ل
 دددذ لاكبدددرلعدددددلحدددنلسيحشددداند نل لخانلسيبلدددخالتلسير اأددد رلسيتددد لتقددداللبدددايقرسلسياددد ال رلاخلتلدددتل

عا تهددالحلدددخدةلخحقتخددرةلعوددالر اأدداتلدخنلم رنددال لنيددال اادد لعدددللسااددتاادةلحددنلساحكاادداتلرل
 سيلب ع رل  لنقاحرلسيبلخالتلخسيحهر اااتلسيح توارل.

لخ ل لرس ل حكنلسيبالةان لخسيت  لسيحخر ر لسيا الر لااحال لانل لالد لسير اأ ر لسيا الر ان
ل  لسيترخ الخسيتاخ اليأللدسثلسير اأ رل ل خانلستااالرقعرلسي ذ لسيا ال لسير اأ لسات ليها

خسات ل لحالتحوكملحنلاحاكنللب ع رلب قاحرلحاااباتلر اأ رل  لنذللحلا ظرلسيبلرلسيلحرل  ل
لحق لانل لحن لتعتبر ل  اها ل؛ لختتزس دسيحاكن ل  لحخر ل   لسيا ال  لسي ذ  لسيا الرللخحات انح ر

سيتخا ل  لعددلسيحقبو نلعو هالحنل ح  لاالارلسيعايلليلاتحتاالحاهالعخسح لعدةلسير اأ رلات  رلي
لباير اأاتلسيترخ ل رل باياشلرلسير اأ رل  لسيحاكنلسيا ال رل  لحخرل؛ليذيكل   لسانتحال
لبخ خدل لخسانتحال لسيبلرلسيلحرل  لبحلا ظر لسيحقدحر سيا ال رلكعاخرلاااا ل  لبرسحالسيا الر

 اأ  نل لخسيح تخ نلبااأا رلنياللثلسيشركاتلسيا ال رلسيعايح رلعااخرلتاخ ق رلكايبلا لسيرل
لعوالتخ  ملسيا احليحلا ظرلسيبلرلسيلحر.

ل  
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ل(ل00 دخ ل 
لسيحتخاللسيلااب لخساالرسنلسيحع اريلخحعاح لسايتخسرليعبارست

ل(ل011 لساحاللسيا الرلسير اأ رل اللسيبلرلسيلحرل لنل=للسيةاا سيحلخرل
ل
لل

ل
لددددددددددددددددددددارةسيعبدددددددد

سيقرسل حد ري
لسيا ال ر
ل01نل=ل

سي برسرل  لح ا ل
لسيا الر
ل01نل=ل

 سياشال حاؤيا
لسير اأ 

ل01نل=لل

سيحتردد نلعوال
لسيقرسل
ل55نل=ل

ل لاللل لاللل لاللل لالل

ي رلحلو رلبحلا ظرلسيبلرل تللتاظ للبلخالتلر اأ رلشال 03
 1.56 1.47 سيلحرل

-
0.34 1.30 1.68 -1.88 1.51 1.61 -0.55  1.51 1.52 

-
0.26 

ي رلدخي رلبحلا ظرلسيبلرل تللتاظ للبلخالتلر اأ رلشال 04
 سيلحر

1.55 1.38 -
1.70 

1.14 1.64 -1.37 1.41 1.60 -0.07  1.46 1.47 -
0.11 

حع رلاةاارلسييعا لسي ا  ا تهتللسيحلا ظرلبتاظ للبلخالت 05
- 1.38 1.55 ركخدلسيحخاللسيا ال ل

1.70 1.22 1.67 -1.61 1.51 1.61 -0.55  1.57 1.57 -
0.78 

ظرلعوال ذ لتاظ للتعح لن يرلتاش للسيا الرلبايحلا  06
- 1.56 1.41 بلخالتلعايح رل

0.16 1.05 1.61 -1.15 1.51 1.61 -0.55  1.54 1.48 -
0.41 

اأ رلبايحلا ظرلحنل ل ل تللسيتاخ اليوحاش تلسيا ال رلسير  07
- 1.56 1.30 حت خخ نل

1.62 1.22 1.68 -1.61 1.61 1.56 -1.17  1.32 1.61 -
0.81 

  ا تهتللسيااادالسيا ال رلبخ خدلعااخرلتاخ ق رلحت خخر 08
- 1.40 1.47 سيا الرلسير اأ رل

1.28 1.47 1.56 -0.34 1.71 1.31 -0.67  1.32 1.68 -
1.86 

رلسيا ال سيبرسحال  ا سااا اًل سيترخ ل رلعاخرسًل سير اأات تحة  11
 1.38 1.55 سيحقدحرلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل

-
1.70 1.22 1.67 -1.61 1.71 1.31 -0.67  1.46 1.47 

-
0.11 

سيلحرلانللعااخرل حة لسيحخق لسي  رس  لبحلا ظرلسيبلرل 10
 سي ذ لسيا ال ل

1.30 1.40 1.28 1.22 1.54 -1.33 1.61 1.37 -0.12  1.48 1.57 -
0.30 

ر اأ رل سبلا  سيحاش تلسيا ال رلبااتقلا تهتللندسرستل 11
- 1.56 130 دعا رلعايح رلكاخالحنلسي

1.62 1.41 1.56 -0.16 1.41 1.60 -0.07  1.32 1.61 -
1.81 

 سيشالي رلسيح توارلانللعااخرلسي ذ  سير اأات تعتبر 12
- 1.40 1.47 بايحلا ظرل سيا الا

1.28 1.14 1.51 -1.06 1.51 1.61 -0.55  1.31 1.63 -
1.77 

 تللتاع  لحخق لنيكترخا لعوالشبكرلسيحعوخحاتلسيدخي رل 13
- 1.40 1.47 رخ اليألاشلرلسير اأ رلسيا ال رليوت

1.28 1.05 1.61 -1.15 1.51 1.61 -0.55  1.31 1.63 -
1.72 

ظ للعوالتا ت ة ر ير سيا ااا خسالاتقرسر ساقتخادس سيخأ ل14
 1.56 1.30 سيبلخالتلسيا ال رلسير اأ ر

-
1.62 1.22 1.67 -1.61 1.61 1.37 -0.12  1.54 1.48 

-
0.41 

خرةلحاتظحرلبحلا ظرلسيبلرلتقاللبلخالتلخ دلسياحاكلبخل15
 سيلحر

1.30 1.56 
-

1.62 
1.05 1.61 -1.15 1.61 1.56 -1.17  1.54 1.51 

-
0.51 

بلرلسيلحرلأحنل لللحكانلسيا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيل16
- 1.56 1.41 سيدخيرل  دسًل

0.16 1.14 1.64 -1.37 1.51 1.61 -0.55  1.31 1.67 -
1.81 

 ملسيا احليحلا ظرلتلرصلشركاتلسيا الرلسيعايح رلعوالتخ ل17
- 1.56 1.41 سيبلرلسيلحر

0.16 1.22 1.67 -1.61 1.41 1.60 -0.07  1.54 1.58 -
0.62 

 لسيحلا ظرلتلرصلسالتلادستلسير اأ رلسيدخي رلعوالحال18
- 1.56 1.41 لقخالتاظ للسيبلخالتل

0.16 1.47 1.56 -0.34 1.51 1.41 -1.37  1.15 1.71 -
1.00 
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انماط السياحة  للسيةاا (لسات اباتل ياتلسيع ارلعو لعبارستلسيحلخرل00 تأ لحنل دخ ل 
لسيبلرل سيقرس ل ثل ارتلسات اباتل حد ريل-الرياضية فى  البحر األحمر لبحلا ظر سيا ال ر

(لل لب احال1.55 لل1.30سيلحر( ق دلسيدرسار(لتخأ لتااختلق للسيحتخالاتلسيلااب رلحالب نل 
(ل لخسالخرتلق للحعاحلتلساليتخسرلحالب نلل1.56 ل1.38ترسخحلسالالرسنلسيحع ارسليهالحاب نل 

ح ا لسيا الرلبحلا ظرل  ا ححال د لعو لسعتدسي رلسيب ااات لكذيكل ارتلسات اباتل سي برسرل±2
(لل ل1.47 للل1.05سيبلرلسيلحر( ق دلسيدرسار(لتخأ لتااختلق للسيحتخالاتلسيلااب رلحالب نل 

ل2±( لخسالخرتلحعاحلتلساليتخسرلحالب نل1.68 لل1.51خترسخحلسالالرسنلسيحع ارسليهالحاب نل 
ل ارتلسات اباتل حاؤيا لسيب اااتل س أا ل د لعو لسعتدسي ر ببع لسيقرسل سير اأ  السياش ححا

(ل لخترسخحل1.71 لل1.41سيا ال ر( ق دلسيدرسار(لتخأ لتااختلق للسيحتخالاتلسيلااب رلحالب نل 
لحاب نل  لب نل1.60 لل1.31سالالرسنلسيحع ارسليها ححالل2±(ل لخسالخرتلحعاحلتلساليتخسرلحا

سيا ال رلبحلا ظرل سيقرس عوا  د لعو لسعتدسي رلسيب اااتل ل  لل نل ارتلسات اباتل سيحتردد ن
لب نل  (ل ل1.57 لل1.15سيبلرلساللحر( ق دلسيدرسار(لتخأ لتااختلق للسيحتخالاتلسيلااب رلحا

ل2±(ل لخسالخرتلحعاحلتلساليتخسرلحالب نل1.71 لل1.47خترسخحلسالالرسنلسيحع ارسليهالحاب نل 
لححال د لعو لسعتدسي رلسيب ااات.

للللللل للخ  لسي دخ  لاتايا لتش ر ل كحا لسيلحرحلخر لسيبلر لحلا ظر ل ا لسيا الر لخ خدلساحال )
سيا ال رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر( ق دلسيدرسار(لل ثلاظهرتل سيقرس تااختلباات ابرلع ارل حد ري

(ل" تللتاظ لل04سيعبارستل (لخ ارتليخاي ل1.55سياتايالانلسعو لق للسيحتخالاتلسيلااب رلن ل 
(ل"تهتللسيحلا ظرلبتاظ للبلخالتل ال05سيبلرلسيلحر"ل ل لبلخالتلر اأ رلشالي رلدخي رلبحلا ظر

(ل"تحة لسير اأاتلسيترخ ل رلعاخرًسلسااا ًال11سييعا لسي احع رلاةاارلركخدلسيحخاللسيا ال "ل ل 
ل ل  لسيلحر" لسيبلر لبحلا ظر لسيحقدحر لسيا ال ر لسيحتخالاتلن ل  السيبرسحا لق ل لسق  (ل1.30خان

ل  لسيعبارست ل   ل07 ارت ل" تل ل ل ل( لحن لبايحلا ظر لسير اأ ر لسيا ال ر ليوحاش ت سيتاخ ا
(ل" حة لسيحخق لسي  رس  لبحلا ظرلسيبلرلسيلحرلانللعااخرلسي ذ لسيا ال "ل10حت خخ ن"ل ل 

ل  ل ل11  لسيدعا ر" لكاخالحن لعايح ر لر اأ ر لبااتقلا لسبلا  لندسرستلسيحاش تلسيا ال ر ل"تهتل )
ل14  لخسالاتقرسر لساقتخادس ل"سيخأ  لسيا ال رل( لسيبلخالت لتاظ ل لعوا لت ة ر لير سيا ااا

ل("تقاللبلخالتلخ دلسياحاكلبخخرةلحاتظحرلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر"ل.15سير اأ ر" 
لاتأ لتااختلسات اباتلع ارل  برسرلسيا الرلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر(ل ق دلسيدرسار(ل ل كحا

ل  لسيلااب ر لسيحتخالات لق ل لسعو  لان لسي1.47ختب ن ل   ل ارت لسيااادالل(09) عبارت ن( "تهتل
ل  ل  لسير اأ ر" ل السيا الر لبخ خدلعااخرلتاخ ق رلحت خخر ل"تلرصلسالتلادستل18سيا ال ر )
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ل لسيبلخالت" للقخالتاظ ل لعوالحا لسيحلا ظر لسيدخي ر لسيحتخالاتلسير اأ ر لكااتلسق لق ل لب احا  
يحلا ظرلعوال ذ لتاظ للتعح لن يرلتاش للسيا الرلبا(ل"06(ل  لسيعبارستل 1.05سيلااب رلن ل 

(ل" تللتاع  لحخق لنيكترخا لعوالشبكرلسيحعوخحاتلسيدخي رليوترخ اليألاشلرل13بلخالتلعايح ر"ل ل 
لل(لتقاللبلخالتلخ دلسياحاكلبخخرةلحاتظحرلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر.15سير اأ رلسيا ال ر"ل ل 

دس  لسيقريلسيا ال ر(لكذيكلاتأ لتااختل  لسات اباتلع ارل حايخي لسالاشلرلسير اأ رل
"تهتللل(09) (ل ارتل  لسيعبارت ن1.71 ق دلسيدرسار(لختب نلانلسعو لق للسيحتخالاتلسيلااب رل 

ل  ل  لسير اأ ر" لسيا الر ل ا لحت خخر لتاخ ق ر لعااخر لبخ خد لسيا ال ر ل"تحة ل11سيااادا )
 لب احالسيبلرلسيلحر"لسير اأاتلسيترخ ل رلعاخرًسلسااا ًال السيبرسحالسيا ال رلسيحقدحرلبحلا ظرل

" تللتاظ للبلخالتلر اأ رلشالي رل(05) (ل  لسيعبارست1.41كااتلسق لق للسيحتخالاتلسيلااب رل 
(ل"تهتللندسرستلسيحاش تلسيا ال رلبااتقلا لسبلا لر اأ رل11دخي رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر"ل ل 

عوالتخ  ملسيا احليحلا ظرل(ل"تلرصلشركاتلسيا الرلسيعايح رل17عايح رلكاخالحنلسيدعا ر"ل ل 
س أًالاتأ لحنلسات اباتلع ارل سيحتردد نلعوالسيقرسلسيا ال ر(ل ق دلسيدرسار(لانلسيبلرلسيلحر".ل

ل  لسيلااب ر لسيحتخالات لق ل ل1.57سعو  لرقل لسيعبارة ل   لخ ارت لبتاظ للل(06)( لسيحلا ظر "تهتل
ل لسيا ال " لسيحخال لركخد لاةاار لسي احع ر لسييعا  ل ا لببلخالت لسيحتخالاتل  لق ل لسق  لكاات  احا

تلرصلسالتلادستلسير اأ رلسيدخي رلعوالحا لسيحلا ظرل("ل18(ل  لسيعبارةلرقلل 1.15سيلااب رل 
للقخالتاظ للسيبلخالت"ل.

لل ل  الحرلعوال  لدرسار لتخخوتلسي م ل 0888ختتاالسياتايالح لحا ل  لسامل02( لحنلاتايال )
سيدس و ر(ل الحخرلل ثلسنلل-سيا الرل سي ار  رلل حكنليور اأرلسنلتاهلل الك لحنلح ايا

سيا الرليللتعدلتقتخرل السيخقتلسيلاأرلعوالز ارةلسآلةارلسيحخر رلسيقد حرلخيكنلربللسيا الرل
لباير اأرلبحال لقال دحرلك لحاهحاليل ر.

سنلسالنتحاللبتاظ للسيبلخالتلسير اأ رل  ل ترستلسيركخدل عح لعو لتعخ  لالباحثان اارلخ 
لتعتبرلعاح ل ذ لحهللخأرخريلسي لسنلسير اأاتلسيترخ ل ر لكحا لسي اايرلسيحاد ر  قريلسيا ال م

انلسنتحاللسيااادالبخ خدلعااخرلتاخ ق رلحت خخرل  لسيا الرل لخلليوا المل اخرلكبارلسيان
سير اأ رلحؤشرلناللعوالسنتحاللسيحايخي نلعنلندسرةلنذللسيااادالبتقد للس أ لسي دحاتلسيحتح زةل

 لتأحنلسات ل لسيحخسردلسير اأ رلخسيتاخ اليوا الرلسير اأ رلخاشرلةقا تهاليوااي لسي اب ل لسيت
لسيحلا ظرلبتاظ للبلخالت لانلسنتحال لسيا ال ل دي ل  ا كحا لسيحخال لاةاارلركخد سييعا لسي احع ر

يا ال ل لنالكألدلانللعخسح لسي ذ لسعوالخع لسيق ادةلسيتاا ذ رلبأنح رلسيبلخالتلسير اأ رلخدخرل
ير اأرلسيخ دلسيبلريل قدل ؤديلالا اا لساتشارنالخعدلللعوالتاظ للحاابقاتعدللسيحدسخحرلسحال
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خ دلسالاحاكلسلدلسنللسير اأاتلسيا ال رلخالدلسات ل لحخردلناللحنلحخسردلسيا الرلسير اأ رل ل 
تركزل لرلسيتاح رلخ ريلسيبالةانلأرخرةلانللسنللخااي لسي ذ لسيا ال لبحلا ظرلسيبلرلساللحر.

ولااظلعوالسيحقخحاتلسيلب ع رلسيتاليلسيا ال رليحالقرلسيبلرلسيلحرلعوالتلق السيتاح رلسيحاتدسحر
لسي ذ لسيا الال لخسيتاللبهاتشك لعااخر تاخالب نلشخسل لخ با لخحااخلخحلح اتلخشعا لت 

ل.لحر اا رلباالأا رليتاظ للخسقاحرلسيبلخالتلخسيحهر اااتلسيا ال رلسير اأ ر
 : بالنسبة لمحور سبل تنشيط السياحة الرياضية بمحافظة البحر األحمر -2

ل(01 دخ ل 
لسياا لسيحيخ رلخسيتكرسرستلالات اباتلع ارلسيدرسارل  لعبارست

ل(ل011 لاب لتاش للسيا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرلل لنل=لسيةايثلسيحلخرل
ل

لل
ل

لسيعبددددددددددددددددددددددددددددارة
لح حخالاللنياللدلحالاعل

لسيدر ر
لسياابر
لسيحيخ ر

ل

لسيترت  
ل%لكل%لكل%لك

 تلرصلسيحاش تلسيا ال رلعوالتقد للا أ لسيحاتخ اتلسيعايح ر 21
 سي دحاتلسيا ال رلبايحلا ظرل.   

ل1ل81.56ل167 2 2 05 05 70 70

يألاشلرلسير اأ رلسيا ال رل سيا ال  سالعلحا سالنتحال 20
 سيبلرلسيلحرل  دل.بحلا ظرل

ل00ل51.56ل077 28 28 23 23 16 16

    بتقد للا أ لسيحاتخ اتلسيعايح ر تهتللسيحاش تلسيا ال ر 21
 سي دحاتلسيا ال رلبايحلا ظرل.

لحكررل1ل81.56ل167 5 5 01 01 73 73

 راسلسياايل ن بااتللا تقخللن يرلتاش للسيا الرلبايحلا ظر 22
 حاتخسلسي دحرل.  ا

ل0ل87.11ل183 1 1 5 5 83 83

 تحة لر اأرلسي خصلخسي لسلخسيخ دلانللخااي لسي ذ  23
 بايحلا ظرل. سيا الا

ل4ل77.56ل155 6 6 11 11 62 62

بحلا ظرل سي  رلتقو د رليواايل ن سياااري تقخللسيااادالرللت 24
 سيبلرلسيلحر

ل3ل81.22ل166 8 8 4 4 75 75

بحلا ظرلسيبلرلسيلحرلاابرلعاي رلتحة لسيبا رلسيتلت رلسيا ال رل 25
 حنلسيا الرلسيحخر رل.

ل7ل72.56ل140 03 03 10 10 54 54

ز ادةلحاتحرةلختلخرلدسيللتقد للا أ ل  ا سيحاش تلسيا ال ر 26
  دحرلبايحلا ظرل.

ل01ل60.11ل102 31 31 2 2 44 44

 احال سيعقبات تخ دلمر رلعحو اتليل لسيحشكلتلسيلاريرلختز   27
 سياايل نلبايحلا ظرل.

لحكررل4ل77.56ل155 01 01 03 03 65 65

ل02ل40.11ل042 57 57 00 00 10 10 اعدسدلسياايل نلااخ ًال.    تتااخسلسيحدنلسيا ال رلبايبلرلسيلحر 28
حاب نلسيعالل تاخالسيحاش تلسيا ال رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر 31

 خسالاتةحاريل. خسي اص
ل8ل70.22ل133 06 06 11 11 50 50

تهتللن يرلتاش للسيا الرلبايتخسخ لسيحاتحرلح لسياايل نلبعدل 30
 ح ادرةلسيحلا ظرل.

ل03ل41.11ل041 44 44 31 31 4 4

اظرًسليخ خدل سيا ال  الدلانللعااخرلسي ذ  سي  خت ر اأر 31
 سيبلريل. ح اارلماي 

ل6ل76.22ل151 02 02 01 01 64 64

قو ورل دًسلحنلسيا الرلبحلا ظرلتحة لسيا الرلسير اأ رلاابرل 32
 سيبلرلسيلحرل.

ل01ل46.11ل060 43 43 10 10 14 14
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  لحدد ريع ادرلسيدرسادرلحدنللالادت ابات(لسيتكدرسرستلخسيااد لسيحيخ درل01 تأد لحدنل ددخ ل للللللل
بدايقرسلسيادد ال رل ل سير اأد  سياشدال ح دا لسياد الرل لخحادؤيا  ددا خسي بدرسر سياد ال ر سيقدرس

: سةبل تنشةيط  سيةايدث د لعبدارستلسيحلدخرلسيا ال رلبحلا ظرلسيبلرلساللحر(ل سيقرس عوا سيحتردد ن
ل ثلترسخلتلسياابرلسيحيخ رليإلادت ابرل اعدل(لحدالبد نل لالسياحة الرياضية بمحافظة البحر األحمر 

ل%ل2.11(ل لكحالترسخلتلسياابرلسيحيخ رليإلات ابرل نياللدلحا(لحالبد نل %83.11نيا%ل4.11 
(ل%ل57.11نيدال%ل1.11(ل لب احالترسخلتلسياابرلسيحيخ رليإلات ابرل ال(لحالب نل %ل31.11نيا

 لخ ددارتلسيااددبرلسيحيخ ددرلسيكو ددرليح حددخالسيدددر اتلسيحقدددرةليكدد لعبددارةل دد لساددت اباتلسيع اددرلحددالبدد نل
(ل لخقدددلتددللترت دد لسيعبددارستلتاازي ددًالخ قددًاليوااددبرلسيحيخ ددرلسيكو ددرليح حددخال%ل87.11نيددال%ل41.11 

 .سبل تنشيط السياحة الرياضية  اتلسيحقدرةليك لعبارةل  لسات اباتلسيع ارلحخألرلسيدرل
(لالدددددخلنظهدددددارلدخرل7(ل 1105 لختتادددددالندددددذللسياتدددددايالخلدرسادددددرل ادددددخزسنلعبددددددلسيادددددلللل

سيشركاتلسيرسع رليأللدسثلسير اأ رل السيتاخ اليتوكلسيلددسثلحدنل دل لعدر لتدار تلخحادتخ اتل
لددددسثلسير اأددد رل لنيدددال ااددد لعدددر لسيت دددار لسي اخدددرل دددالسيرعا دددرلخاادددخسالسيشدددركاتلسيرسع دددرليأل

حدددارستل لختخأددد  لسينح دددرلاقتددددسرلبت ربدددرلسياددد الرلسير اأددد رل دددالدخيتدددالايحاا دددالخلساسير اأددد رلخس
 تحاع درليوشدركاتلسيرسع درليأللددسثلسير اأدد رل دالحخدرل لحد لنبدرسزلاندللسيحعخقدداتلاقتخداد رلخساس

قترسحلسيلوخ ليحخس هملنذللسيحعخقاتل لخقددلابدرزتلسيدرسادرللسيتالتخس ملسيشركاتلسيرسع رل ا حخرلخس 
اب لتاش للسيا الرلسير اأ رلخسيدخرلسيهالليه يرلتاش للسيا الرل  لساتللالسرسرلسياداي لسي ابد ل
 دد لحاددتخسلسي دددحاتلسيحقدحددرليددملحددنلا دد لسيتلقددالحددنلسيرأددالعددنلحاددتخسلسي دحددرل لختقددد للا أدد ل

ي دددحاتلسيادد ال رل لخسانتحدداللبتقددد للحز دددلحددنلسي دددحاتلسير اأدد رلسيتدد لسيحاددتخ اتلسيعايح ددرل دد لس
 حكدددنليورعددداةلسالادددتاادةلحاهدددال ددد لتخ  دددملسيادددايل نليححارادددرلاادددخسالسير اأددداتلسيحاي دددرلحدددنلمدددخصل

لخملسلخخ دلكأنللخااي لخاب لسي ذ لسيا الالسيت ل حكنلسات ليها.
أنلتاش للسيا الرلب(ل8(ل 1105 للكذيكلتتاالنذللسياتايالخلدرسارل ش حارلعبدلسيول ن

سير اأ رل بدالحنلخأ لن ك لتاظ ح لادسرةلسيا الرلسير اأ رل لخانل تأحنلنذسلسيه ك لتخ  رل
ح حخعرلحنلسيحت خخ نلخسيحؤنو نليوعح لبايح ا لسيا ال ل لخقادر نلعوالسيتخسخ لح لسيا احل

كلتلسيلاريرلسيت لقدل تعرأخنلسي اا ل لختقد لل دحاتلحتح زةليهلليكا لرأانلل لخل لسيحش
يهال ل لححاراتهللياخسالسياشلرلسير اأ رلسيا ال رل لخ عتحدلسيه ك لسيتاظ ح لادسرةلسيا الرل
لعوال لختعتحد ل  لخسيشتار لبايخ ن لسيعال ل ترست ل ل  لتااذ لااخ ر لخ لر لبرسحا لخأ  سير اأ ر

هالر اأرلسي  ختلكألدلانللعااخرلسات ل لسيحخسردلسيلب ع رليألاشلرلسير اأ رلسيا ال رل لخحا
لاظرًسليخ خدلح اارلماي لسيبلري.لسيلاي رسي ذ لسيا ال ل لخنخلحالاكدتلعو ملاتايالسيدرسارل
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 ,Kolenberg, M., & Batraا أدًالتتادالندذللسياتدايالخلدرسادرل"كدخيابرج.لل لبداترس.لا"ل 
A.حددنل ددل لحرسعدداةلسا ددتلنلبدد نلحتلوبدداتل ددتلل(لانلتاشدد للسيادد الرلسير اأدد رل11(ل 1108 (ل

سياددد احلسير اأددد  نل لخحتلوبددداتلسياددد احلم دددرلسير اأددد  نل لل دددثلت تودددنلسيتخقعددداتلت ددداللسياددد الرل
سير اأددد رلباياادددبرليواددد احلسير اأددد  نل لخم دددرلسير اأددد  نل لخقددددلركدددزتلسيدرسادددرلعودددالدخرلسي هدددزةل

يحقدحرلي  رلسير اأد  نل لخكدذيكلسياشدلرلسيا ال رل  لحتابعرلآرسرلسياايل نل  لحاتخسلسي دحاتلس
سير اأ رليوا احلسير اأ  نل لخاظهدرتلسياتدايال ااد لندالل تعودالبدرللتلسيادااريلخانح تهدالي دذ ل
سيا احلم رلسير اأ  نل لب احالسياشلرلسير اأد رلسياد ال رلكداي  ختلخسي دخصلخسي لدسلكألددلاندلل

 لخ ذ لحز دلحنلسياايل نليححاراتهاليحاليهالحنلسياشلرلسيت لتاانلل  لتاح رلسيا الرلسير اأ رل
لحتعمل  لحشاندةلسيشع لسيحر اا رل لخااخسالح توارلحنلسياحاكل  لسيخاللسيحاي .

انلاب لتاش للسيا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل لعد ددةلخحتاخعدرلسيبالةانلرسلخ 
ر اأ رلحتاخعرلي دحرلسيا احل لخسيعح لل لخيع لانحهالنخلسات ل لسيحخسردلسيلب ع رل لختقد للبرسحا

عودالكادد لرأددانللخلدد لسيحشددكلتلسيتدد لقدددلتلدددثلاةاددارلتقددد للسي دددحاتلسير اأدد رليهددلل لختكدداتنل
ا هزةلسيدخيرلخدعحهالي دحرلسيبرسحالخسياشلرلسير اأ رلسياد ال رل ل كوهدالعخسحد لتادانلل د لتاشد لل

لسيا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر.
ل(ل02 دخ ل 

لسيحتخاللسيلااب لخساالرسنلسيحع اريلخحعاح لسايتخسرليعبارست
ل(ل011 لاب لتاش للسيا الرلسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرلل لنل=للسيةايثسيحلخرل

لسيعبددددددددددددددددددددددددددددارةلل
لسيقرسلسيا ال ر حد ري

ل01نل=ل
لسي برسرل  لح ا لسيا الر

ل01نل=ل
لسير اأ  سياشال حاؤيا

ل01نل=ل
لسيحتردد نلعوالسيقرس

ل55نل=ل
ل لاللل لاللل لاللل لالل

لتلرصلسيحاش تلسيا ال رلعوالتقد للا أ لسيحاتخ اتلسيعايح ر 21
 سي دحاتلسيا ال رلبايحلا ظرل.    

1.14 1.64 -1.37 1.17 1.68 -1.05 1.41 1.60 -0.07 1.60 1.44 -0.68 

 0.61- 1.40 1.61 0.55- 1.61 1.51 1.05- 1.81 1.17 1.37- 1.64 1.14 سير اأ رلسيا ال رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل  دل.ليألاشلر سيا ال  سالعلحا سالنتحال 20
 0.87- 1.57 1.58 1.17- 1.56 1.61 1.15- 1.61 1.05 1.62- 1.56 1.30 سي دحاتلسيا ال رلبايحلا ظرل.    بتقد للا أ لسيحاتخ اتلسيعايح ر تهتللسيحاش تلسيا ال ر 21
 0.62- 1.40 1.61 0.55- 1.61 1.51 1.46- 1.76 1.14 0.16- 1.56 1.41 حاتخسلسي دحرل.  ا راسلسياايل ن بااتللا تقخللن يرلتاش للسيا الرلبايحلا ظر 22
 0.10- 1.57 1.43 0.07- 1.60 1.41 1.37- 1.64 1.14 0.34- 1.56 1.47 بايحلا ظرل. سيا الا تحة لر اأرلسي خصلخسي لسلخسيخ دلانللخااي لسي ذ  23
 0.17- 1.62 1.43 1.67- 1.61 1.31 1.18- 1.56 1.17 1.61- 1.67 1.22 بحلا ظرلسيبلرلسيلحر سي  رلتقو د رليواايل ن سياااري تقخللسيااادالرللت 24
 0.11- 1.47- 1.46 0.55- 1.61 1.51 1.37- 1.64 1.14 1.62- 1.56 1.30 تحة لسيبا رلسيتلت رلسيا ال رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرلاابرلعاي رلحنلسيا الرلسيحخر رل. 25
 0.30- 1.57 1.48 1.58- 1.71 1.21 1.05- 1.64 1.17 1.61- 1.67 1.22 ز ادةلحاتحرةلختلخرلدسيللتقد للا أ ل دحرلبايحلا ظرل.  ا سيحاش تلسيا ال ر 26
 1.76- 1.61 1.32 0.55- 1.61 1.51 1.37- 1.64 1.14 1.61- 1.67 1.22 سياايل نلبايحلا ظرل. احال سيعقبات تخ دلمر رلعحو اتليل لسيحشكلتلسيلاريرلختز   27
 0.08- 1.60 1.42 1.58- 1.71 1.21 1.07 1.81 0.80 1.24- 1.72 1.05 اعدسدلسياايل نلااخ ًال.    تتااخسلسيحدنلسيا ال رلبايبلرلسيلحر 28
 0.14- 1.21 1.37 1.37- 1.41 1.51 1.06- 1.51 1.14 1.37- 1.72 1.14 خسالاتةحاريل. حاب نلسيعاللخسي اص بحلا ظرلسيبلرلسيلحرتاخالسيحاش تلسيا ال رل 31
 0.08- 1.60 1.42 0.12- 1.37 1.61 1.33- 1.54 1.22 1.61- 1.67 1.22 تهتللن يرلتاش للسيا الرلبايتخسخ لسيحاتحرلح لسياايل نلبعدلح ادرةلسيحلا ظرل. 30
 0.58- 1.51 1.55 1.58- 1.71 1.21 1.24- 1.72 1.05 1.61- 1.67 1.22 سيبلريل. اظرًسليخ خدلح اارلماي  سيا ال  الدلانللعااخرلسي ذ  سي  خت ر اأر 31
 0.40- 1.61 1.51 0.55- 1.61 1.51 1.24- 1.72 1.05 0.16- 1.56 1.41 تحة لسيا الرلسير اأ رلاابرلقو ورل دًسلحنلسيا الرلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل. 32

 لادب لتاشد لللسيةايدث(لسات اباتل ياتلسيع ارلعود لعبدارستلسيحلدخرل02 تأ لحنل دخ ل 
سيادد ال رل سيقددرس سيادد الرلسير اأدد رلبحلا ظددرلسيبلددرلسيلحددرل لل ددثل ددارتلساددت اباتل حددد ري
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 لل1.05بحلا ظددرلسيبلدددرلسيلحر( ق دددلسيدرسادددر(لتخأدد لتاددداختلقدد للسيحتخادددلاتلسيلادداب رلحدددالبددد نل 
(ل لخسالخدددرتلقددد للحعددداحلتل1.72 ل1.56( لب احدددالتدددرسخحلسالالدددرسنلسيحع دددارسليهدددالحددداب نل 1.47

ح دا ل  دا ححدال دد لعود لسعتدسي درلسيب اادات لكدذيكل دارتلسادت اباتل سي بدرسرل2±ساليتدخسرلحدالبد نل
الرلبحلا ظدددرلسيبلدددرلسيلحر( ق ددددلسيدرسادددر(لتخأددد لتاددداختلقددد للسيحتخادددلاتلسيلاددداب رلحدددالبددد نلسياددد 
( لخسالخددددددددرتل1.81 لل1.51(لل لختدددددددرسخحلسالالدددددددرسنلسيحع ددددددددارسليهدددددددالحددددددداب نل 1.22 للل0.80 

 ححدال دد لعود لسعتدسي درلسيب ااداتل لس أدال دارتلسادت اباتل حادؤيال2±حعاحلتلساليتدخسرلحدالبد نل
بدبع لسيقدرسلسياد ال ر( ق دلسيدرسادر(لتخأد لتاداختلقد للسيحتخادلاتلسيلاداب رلحدال سير اأد  سياشال
(ل لخسالخددددرتل1.71 لل1.37(ل لختددددرسخحلسالالددددرسنلسيحع ددددارسليهددددالحدددداب نل 1.61 لل1.21بدددد نل 

ححددددال ددددد لعودددد لسعتدسي ددددرلسيب اادددداتل ل دددد للدددد نل ددددارتلساددددت اباتلل2±حعدددداحلتلساليتددددخسرلحددددالبدددد نل
ل رلبحلا ظدددرلسيبلددرلساللحر( ق ددددلسيدرساددر(لتخأددد لتادداختلقددد للسيادد ا سيقدددرس عوددا  سيحتددردد ن

 لل1.21(ل لختددرسخحلسالالددرسنلسيحع ددارسليهددالحدداب نل 1.61 لل1.32سيحتخاددلاتلسيلادداب رلحددالبدد نل 
لححال د لعو لسعتدسي رلسيب ااات.ل2±(ل لخسالخرتلحعاحلتلساليتخسرلحالب نل1.62

(لسياد الرلسير اأد رلبحلا ظدرلسيبلدرلسيلحدراب لتاشد للكحالتش رلاتايالسي دخ للخ لحلخرل 
سياد ال رلبحلا ظدرلسيبلدرلسيلحر( ق ددلسيدرسادر(لل دثل سيقدرس خ دخدلتاداختلباادت ابرلع ادرل حدد ري

(ل"تحة ل23سيعبارةل (لخ ارتليخاي ل1.47اظهرتلسياتايالانلسعو لق للسيحتخالاتلسيلااب رلن ل 
خانلسق لق للسيحتخالاتل الالبايحلا ظر"ل لر اأرلسي خصلخسي لسلخسيخ دلانللخااي لسي ذ لسيا

(ل"تتاداخسلسيحددنلسياد ال رلبدايبلرلسيلحدرل د لاعددسدل28 ارتل  لسيعبدارةل (ل1.05سيلااب رلن ل 
كحالاتأ لتااختلسات اباتلع ارل  برسرلسيا الرلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر(ل ق دل.لسياايل نلااخ ًا"ل

(ل"تهدتللن يددرل30 ل(ل دارتل دد لسيعبدارة1.22يلاداب رل سيدرسادر(ل لختبد نلانلسعود لقدد للسيحتخادلاتلس
 لب احدددالكاادددتلسقددد لقددد للتاشددد للسياددد الرلبايتخسخددد لسيحادددتحرلحددد لسيادددايل نلبعددددلح دددادرةلسيحلا ظدددر"ل

  د  (ل"تتاداخسلسيحددنلسياد ال رلبدايبلرلسيلحدر28 ل(ل د لسيعبدارة0.80سيحتخالاتلسيلااب رلن ل 
لل"ل.اعدسدلسياايل نلااخ اًل
ختل دد لساددت اباتلع اددرل حادديخي لسالاشددلرلسير اأدد رلدس دد لسيقددريلسيادد ال ر(لكددذيكلاتأدد لتاددا

(ل"تهدتلل21 ل(ل دارتل د لسيعبدارت ن1.61 ق ددلسيدرسادر(لختبد نلانلسعود لقد للسيحتخادلاتلسيلاداب رل 
(ل30سيحاشددد تلسياددد ال رلبتقدددد للا أددد لسيحادددتخ اتلسيعايح دددرل ددد لسي ددددحاتلسياددد ال رلبايحلا ظدددر"ل ل 

 لب احالكااتلسق ل"تهتللن يرلتاش للسيا الرلبايتخسخ لسيحاتحرلح لسياايل نلبعدلح ادرةلسيحلا ظر"ل
(ل"سيحاش تلسياد ال رل دالز دادةلحادتحرةلختلدخرل26 ل(ل  لسيعبارست1.21ق للسيحتخالاتلسيلااب رل 

 دد لاعددددسدلل(ل"تتاددداخسلسيحدددنلسيادد ال رلبدددايبلرلسيلحددر28دسيددللتقددد للا أددد ل دحددرلبايحلا ظددر"ل ل 
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(ل"ر اأددرلسي  ددختلالدددلانددللعااخددرلسي ددذ لسيادد ال لاظددرًسليخ ددخدلح اددارل31سياددايل نلادداخ ًا"ل ل 
س أًالاتأد لحدنلسادت اباتلع ادرل سيحتدردد نلعودالسيقدرسلسياد ال ر(ل ق ددلسيدرسادر(لماي لسيبلري"ل ل

علحددددال(ل"سالنتحدددداللسال20 ل(لخ ددددارتل دددد لسيعبددددارت ن1.61انلسعودددد لقدددد للسيحتخاددددلاتلسيلادددداب رل 
(ل"تقدددخللن يدددرلتاشددد لل22سياددد ال ليألاشدددلرلسير اأددد رلسياددد ال رلبحلا ظدددرلسيبلدددرلسيلحدددرل  دددد"ل ل 

 لب احالكااتلسقد لقد للسيحتخادلاتلسيا الرلبايحلا ظرلبااتللالراسلسياايل نل الحاتخسلسي دحر"ل
سيعقبدداتل(ل"تخ دددلمر ددرلعحو دداتليلدد لسيحشددكلتلسيلاريددرلختز دد ل27 ل(ل دد لسيعبددارة1.32سيلادداب رل 

ل.احاللسياايل نلبايحلا ظر"ل
(ل د لاادمل حكدنل5(ل 1101ختتاالنذللسياتايالح لحالسشارتلسي دملاتدايالدرسادرل لحددلسيكعبد ل ل

يوا الرلسير اأ رلانلتأ لسيدخيرلعوالسي ر لرلسيا ال رلسيعايح درلنذسلحدالتدخس رليهدالسيت لد للسي  ددل
احدرلسياد الرلسير اأد رل لحد لأدرخرةلسنلتخ ددل لل ثلتعددلسي دزرلخسيشدخسل لحدنلسيعخسحد لسيهاحدرلاق

كخسدرلبشر رلحؤنورليوعح ل  لح ا لسيا الرلسير اأ رلبايدخيرليتقد للا أ لسيحاتخ اتلسيعايح رل د ل
لسي دحاتلسيا ال رليوا احلسيحتردد نلعوالسالحاكنلسيا ال ر.

السياشدالاتل(ل د لأدرخرةلتادخ 06ل(ل 1116كحالتتاالسياتايالح لاتيالدرسارل اخرلمدزسخسل ل
سير اأ رلخر  لحاتخسلساعلللسير اأدالختدخ  رلسيددعللخسيرعا درلسيحاي درلاقاحدرلسياشدالاتلسير اأد رل
 السيحاالالسيا ال رليلاتاادةلحنلتاخ الر اأاتلسي خصلخسي لسلخسيخ دلكدأنللخاداي لسي دذ ل

لسيا الالبايقرسلخسيحاكنلسيا ال ر.
الات ابرلحد ريلسيقريلتااختلسات اباتلسيع ارلالعو لسيحتخالاتلاخسرللانسيبالةانلاارلخ ل

(ل"تحة لر اأرلسي خصلخسي لسلخسيخد دلاندللخاداي لسي دذ لسياد الال23سيا ال رل  لسيعبارةلرقلل 
بايحلا ظددر" لب احددالاعوددالقدد للسيحتخاددلاتلالاددت ابرلكددًللحددنلع اددرلسي بددرسرلخع اددرلحادديخي لسالاشددلرل

(ل"تهددتللن يددرلتاشدد للسيادد الرلبايتخسخدد لسيحاددتحرلحدد لسياددايل نلبعدددل30رقددلل لسير اأدد رل دد لسيعبددارة
ح دددادرةلسيحلا ظدددر"ل لكحدددالبو دددتلا أدددًالاعودددالقددد للسيحتخادددلاتلالادددت ابرلع ادددرلحاددديخي لسالاشدددلرل

(ل"تهدددتللسيحاشددد تلسياددد ال رلبحرسعددداةلتقدددد للا أددد لسيحادددتخ اتل21سير اأددد رل قدددلل ددد لسيعبدددارةلرقدددلل 
ياد ال ر"ل ل د للد نلبو دتلاعودالقد للسيحتخادلاتلالادت ابرلع ادرلسيحتدردد نلسيعايح رل د لسي ددحاتلس

(ل"سالنتحاللسالعلحالسيا ال ليألاشلرلسير اأ رلسيا ال رل20عوالسيقريلسيا ال رل  لسيعبارةلرقلل 
(ل"تقدددخللن يدددرلتاشددد للسياددد الرلبايحلا ظدددرل22بحلا ظددرلسيبلدددرلسيلحدددرل  دددد"ل لخكدددذيكلسيعبدددارةلرقدددلل 

سياايل نل الحاتخسلسي دحر"ل لخحنل ل لنذللسياتايال تأ لسنلنااكلعدةلعخسحد للبااتللالراس
س  اب دددرلتاددداعدل ددد لتاشددد للسياددد الرلبحلا ظدددرلسيبلدددرلساللحدددرلخحاهدددالسيتخسخددد لحددد لسيادددايل نلبعددددل
سيح ادرةلححةومل  لن يرلتاش للسيا الرلخحالتقخللبملحنلعحو اتليوحتابعرل لخكدذيكللدرصلسيحاشد تل
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تقد للس أ لسيحاتخ اتلسيا ال رلسيعايح رلخسيتق  للسيحاتحرليو دحاتلختقخ للحاتلتا ملسيا ال رلعو ل
توكلسيحاش تليتقد للس أ ل دحرليواداي ل لب احدالكاادتلسقد لقد للسيحتخادلاتلباادت اباتلسيع ادرل  حدال

سل(ل"تتادداخل28ستاقدتلعو دملع اددرلحدد ريلسيقددرسلخع ادرلسي بددرسرلخع ادرلحادديخي لسالاشدلرلبايعبددارةلرقدلل 
سيحددددنلسياددد ال رلبدددايبلرلسيلحدددرل ددد لاعددددسدلسيادددايل نلاددداخ ًال لكحدددال دددارتلسقددد لقددد للسيحتخادددلاتل

(ل"تخ دددلمر ددرلعحو دداتليلدد ل27بااددت اباتلع اددرلسيحتددردد نلعوددالسيقددريلسيادد ال رل دد لسيعبددارةلرقددلل 
سياددايل نلبايحلا ظددر" لخ تأدد لسنلسعدددسدلسياددايل نل دد ل احددال سيعقبددات سيحشددكلتلسيلاريددرلختز دد 

يحاشدد تلسيادد ال رلحتااختددملات  ددرلسي دددحاتلخسيبددرسحالسيتدد لتقدددحهالكدد لقر ددرلادد ال رل لكددذيكلتادداختلس
تتعوداللخ خدلمر رلعحو اتليل لسيحشكلتلسيت لقدل خس ههالسياايل نلبايقريلسيا ال رل لخن لس أاًل

اد الحدد لخاللشدكلحدنلانلسيدخيدرلتقددخللب هدخدلحدنلا د لتدخ  رلسيددعللبايتالبتاداختلسي ددحاتلسيحقدحدرل 
سي هددزةلسيح تخددرلبتاشدد للسيادد الرلبحلا ظددرلسيبلددرلساللحددرلحددنلا دد لخأدد لسي لددلللخ وددرلسال دد ل
يز ددادةلسعدددسدلسياددايل نل لخ أدد نلسيبالةددانلأددرخرةلسيترك ددزلعوددالناشددارلاواددورلحددنلحار اددالسي  ددختل
سيبلر ددرلأددحنلنددذللسي لددللي ددذ لادد الرلسي  ددختلسيبلر ددرلسيددالسيبلددرلسيلحددرلحدد لتلددخ رلسيلددارل

يتاظ حدداليوتاح دددرلحددنل دددل لتقددد للخاددداي لحتلددخرةليتكاحددد لختاادد السي هدددخدلبدد نلسيلكخحدددرلخسيقلددداالس
سي اصلختلد دلاخيخ اتلسيادتةحارلسيتدالتلتا هدالعحو داتلسيتاا دذليوبراداحالسيقدخحاليوتاح درلسياد ال رل

بتاح درللختقد للسيحااعدةلسياا رليوحاتةحر نلحنلسيقلداالسي داصلحدنل دل لتلد ددلسيخيخ داتلسي اخدر
مةةا هةةي سةةبل تنشةةيط  خباددارلعوددالحددالاددبال ددتللسال ابددرلعوددالتادداؤ لسيدرساددرل"لسيادد الرلسياددالو رل.

لالسياحة الرياضية ومقوماتها وانماطها المناسبة بمحافظة البحر األحمر؟
 االستخالصات :

تادداؤالتملخ دداللدددخدلح تحدد لخع اددرلسيدرساددرلخحددنل ددل لعددر لنلسيبلددثلخل ددالأددخرلاندددسلل
لنيالسالات لخاتلسيتاي ر سيبالةانلخحااقشرلسياتايالختلو وهالختاا رنال لتخخ ل

 بالنسبة لمحور مقومات السياحة الرياضية بمحافظة البحر األحمر تبين أن :  -0
لوكلشخسل لعاي رلسي خدة.ختحتلحااخلحلا ظرلسيبلرلسيلحرلخا ورل ذ لا ال رللخس لسيعال -0
لتتخس رلسيعحايرلسيا ال رلسيحدربرلبايحاش تلسيا ال رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر. -1
لتخ دلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرلقاعاتلح هزةلبألدثلسيتكاخيخ  السيعايح رلالاتقبا لسيحؤتحرست. -2
لتحة لر اأرلسيخ دلاشالًالا ال ًالناحًالبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل. -3
للرلسيلحرلبااقبا لحنلقب لدخ لسالتلادلسيخرب لا ال ا.لتلظالحلا ظرلسيب -4
لالل تللساتأا رلسيارالسير اأ رلسيح توارلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرلبشك لكا  .لل -5
 بالنسبة لمحور انماط السياحة الرياضية فى  البحر األحمر: -3
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ل اأ رلسيا ال ر. تللتاع  لحخق لنيكترخا لعوالشبكرلسيحعوخحاتلسيدخي رليوترخ اليألاشلرلسيرل -0
لسيبرسحالسيا ال رلسيحقدحرلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل.لانللسيترخ ل رل سير اأات تحة  -1
لبايحلا ظرل.ل سيا الا سيشالي رلسيح توارلانللعااخرلسي ذ  سير اأات تعتبر -2
لعوالتاظ للسيبلخالتلسيا ال رلسير اأ رل.ل ت ة ر ير سيا ااا خسالاتقرسر ساقتخادس سيخأ  -3
لسيحخق لسي  رس  لبحلا ظرلسيبلرلسيلحرلالل حة لك لعااخرلسي ذ لسيا ال ل.ل -4
لاللتقاللبلخالتلخ دلسياحاكلبخخرةلحاتظحرلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر.ل -5
لالل تللتاظ للسيبلخالتلسير اأ رلسيشالي رلسيحلو رلخسيدخي رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحرل.ل -6
ل.اةاارلركخدلسيحخاللسيا ال للسييعا لسي حاع ر  ا الل تللتاظ للسيبلخالت -7
 بالنسبة لمحور سبل تنشيط السياحة الرياضية بمحافظة البحر األحمر : -2
لحاتخسلسي دحرل.ل  ا راسلسياايل ن بااتللا تقخللن يرلتاش للسيا الرلبايحلا ظر -0
لال ر.سي دحاتلسيا     تلرصلسيحاش تلسيا ال رلعوالتقد للا أ لسيحاتخ اتلسيعايح ر -1
لسي دحاتلسيا ال رلبايحلا ظرل.ل    بتقد للا أ لسيحاتخ اتلسيعايح ر سيحاش تلسيا ال رتهتلل -2
ل.ل سيا الا تحة لر اأرلسي خصلخسي لسلخسيخ دلخسي  ختلالدلانللخااي لسي ذ  -3
ليألاشلرلسير اأ رلسيا ال رلبحلا ظرلسيبلرلسيلحر.ل سيا ال  سالعلحا أعنلسالنتحال -4
 اعدسدلسياايل نلااخ ًال.ل    ايبلرلسيلحراللتتااخسلسيحدنلسيا ال رلب -5
لاللتهتللن يرلتاش للسيا الرلبايتخسخ لح لسياايل نلبعدلح ادرةلسيحلا ظرل. -6

 التوصيات :
لبحال وال سيبالةانلخخال ات لخاتلسالاتايالخلسيلخ الأخرلاندسنلختااؤالتلسيبلثلللللللل

لحاتظحرلخخ قًالياظللسيا ال رلسيعايح رل.عايح رلبحلا ظرلسيبلرلساللحرلبخخرةلبلخالتللتاظ ل -0
لحاش للا ال رليتاخ الذيكلعايح اًلتشك  لن ك لتاخ ق ليلاشلرلسير اأ رلاخلسيا ال رلبك ل -1
تشك  لي انلحابةقرلحنلن يرلتاش للسيا الرلت تصلباالاشدلرلسير اأد رلسياد ال رلختاظ حهدال -2

لبحلا ظرلسيبلرلساللحرل.
 دددد لساليعددددا لسيح تواددددرلبحددددال تحاشدددد لحدددد لسيلب عددددرلسي  رس  ددددرللدخر ددددرلشددددالي رسقاحددددرلبلددددخالتل -3

ليحلا ظرلسيبلرلساللحرل.
لتقد للسي دحاتليواايل نلخ قًاليلب عرلعادستلختقاي دلاايل لك لدخير. -4
لتخ  رلسيعحايرلسيا ال رلسيحدربرلبشك ل و البحالتقدحرلسيحاش للحنل دحاتل. -5
ل رلبحلا ظرلسيبلرلساللحرلالادتقلا لسكبدرلسيدعا رلخسيتاخ السيعايح ليو لللخسيبرسحالسيا ا -6

لعددلححكنلحنلسياايل نل.
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لكبارلسيان.سياايل نلحنلتقد للبرسحالترخ ل رلي دحرلبسالنتحالل -7
لسير اأ رلبحلا ظرلسيبلرلساللحرللسير اأ  نلسيعايح نليوترخ اليوا الرساتقلا لا خللسيانلخل -8

  رلاظرًسليتاخالسي دحاتلسيا ال ر.هخرلسيتاا السيحاتحرلب نلسيه ياتلسيا ال رلبحلا ظاتلسي ح -01
ر لحرسكزلا ال رلحتدر رلسيل اللعوالحلداخرلتدربللبد نلسيحرسكدزلسيكب درةلخسيخسقعدرلبدايقلساشار -00

 .حنلسيحرسكزلسيعحرسا رلسيقايحر
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ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل
ل
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ل
ل
ل
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 : المراجع
ح دا لسياد الرللتقخ للسالحكاااتلسيحاد رلخسيبشر رل دا(ل ل1105 ل للأحمد جمال محمد السيد -ل0

سير اأددد رليدددبع لسيقدددرسلسياددد ال رلب حهخر دددرلحخدددرلسيعرب دددرل لرادددايرلحا ادددت رلم دددرل
لباهال.حاشخرةل لكو رلسيترب رلسير اأ رل ل احعرل

  رس  السياد الرلسير اأد رلب حهخر درلل(ل 1107 ل لأحمد حسن عبد الرحيم إبراهيم البحراوى -ل1
ل.رلسيترب رلسير اأ رل ل احعرلباهالحخرلسيعرب رل لراايرلدكتخرسللم رلحاشخرةل لكو 

سيت لدد للالاددتةحارلسحكااددداتلسيادد الرلسير اأدد رل دددالل(1106 ل لاحمةةد سةةةعيد سةةعيد الةةةدي  -ل2
للالال.حخرل لراايرلحا ات رلم رلحاشخرةل لكو رلسيترب رلسير اأ رل ل احعرل

احددخذجلنعلحدد لحقتددرحليتاددخ السيادد الرلل(ل 1106 ل لأسةةامة رجةة  عبةةد المةةةعبود سعةةةودي -ل3
ر اأددد رل ددد ل حهخر دددرلحخدددرلسيعرب دددرل لرادددايرلدكتدددخرسللم دددرلحاشدددخرةل لكو دددرلسيترب دددرلسي

ل.سير اأ رل ل احعرلباهال
ناددترست   رلحقترلددرلالاددتةحارلااشددلرلايعددا لسيقددخسل(ل ل1107  للبسةةام صةةالم محمةةد عمةةي -ل4

لسيترخ ل رل  لأخرلابعادلسيتاح رلسيحاتدسحرليوا الرلسير اأ رل لراايرللدكتدخرسةل لكو در
لرب رلسير اأ رل ل احعرلاا خل.سيت

(ل لتقددخ للنحكاادداتلسيادد الرلسير اأدد رلبدخيددرلساحددارستل1101 لحمةةد كةةرم جةةالل كةةرم الكعبةةي -ل5
سيعرب رلسيحتلدةل لرادايرلدكتدخرسللم درلحاشدخرةل لكو درلسيترب درلسير اأد رليوباد نل ل احعدرل

 سالاكادر ر.
سير اأ رلبحلا ظرلساادكادر رللساترست   رلترخ   رليوا الرل(ل 1107 ل لريم صالم المقانى -ل6

ل. لراايرلدكتخرسللم رلحاشخرةل لكو رلسيترب رلسير اأ رليوبااتل ل احعرلسالاكادر رل
دخرلسيرعدداةلسيرادددح  نل ددالتاشددد للسياددد الرلل(ل 1105 ل لسةةونان السةةةيد عبةةةد السةةةالم كتةةةات -ل7

 اددرلسير اأدد رل ل لراددايرلحا اددت رلم ددرلحاشددخرةل لكو ددرلسيادد الرلخسيااددادال ل احعددرلحد
ل.سياادست

باددارلن كدد لتاظ حددالادسرةلسيادد الرلسير اأدد رلل(ل 1105 ل لشةةيماء مصةةطفى عبةةد المطيةةف -ل8
بددخزسرةلسيدخيددرليور اأددرل لراددايرلحا اددت رلم ددرلحاشددخرةل لكو ددرلسيترب ددرلسير اأدد رلبادد نل ل

 . احعرلسالاكادر رل
ي ددرل(ل لتخددخرلحقتددرحليتاددخ البعدد لااشددلرلسير اأدداتلسيحا1105 ل لصةةالح مبةةارك طةةاحين -ل01

ذستلسي ذ لسيا ال لباي حهخر رلسي حا رل لراايرلحا ات رلم رلحاشخرةل لكو درلسيترب درل
 سير اأ رل ل احعرلسا خلل.
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 سيا الرلسيدخي رل لحلبعرلزنرسنل لسيقانرةل. ل(ل0881 ل لصالم الدين عبد الوها  -ل00
حعخقداتلححارادرلسير اأد اتلسيحاي درلسيترخ ل درل دال ل(ل1103 ل لطه عبد الرحيم طةه محمةد -ل01

سيقددرسلسيادد ال رلباياددال لسيشددحايالسي ربددال لسيح وددرلسيعوح ددرليوترب ددرلسيبدا ددرلخسير اأدد رل
 .ل047 لل010 نبر  (ل لسيح ودلسيةايثل لصلل37 احعرلسياكادر رل لسيعددل

حكاارلسير اأرلحنلسيا الرلب حهخر رلحخرلسيعرب رل ل ل(ل0888 ل لفاطمة هانم محمد عمى -ل02
 راايرلحا ات رل لكو رلسيترب رلسير اأ رل با نل ل احعرللوخسنل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

تاظدد للختاددخ السيبلددخالتلسيدخي ددرليإلتلددادلل(ل 1107 ل لمحمةةد حسةةين إبةةراهيم عبةةد السةةميع -ل03
وتدداسل دد لأددخرلحقخحدداتلسيادد الرلسير اأدد رل لراددايرلدكتددخرسلل لكو ددرلسيترب ددرلسيحخددريلي

ل.سير اأ رل ل احعرلاا خلل
(ل لحعخقاتلتاخ الااشدلرلسياد الرلسير اأد رلب حهخر درل1102 ل لمحمد فتحي محمد توني -ل04

(لسيح وددددل25حخدددرلسيعرب دددرل لح ودددرلااددد خلليعودددخللخ ادددخنلسيترب دددرلسير اأددد رل لسيعدددددل 
ل.1102حارسللسيةايثل لنخدسر

درساددددرلتلو و ددددرليددددبع لااحدددداللسيادددد الرلل(ل 1105  للمحمةةةةود صةةةةالم محمةةةةود إسةةةةماعيل -ل05
سير اأ رل  لحخدرل لرادايرلحا ادت رلم درلحاشدخرةل لكو درلسيترب درلسير اأد رل ل احعدرل

لبا لاخ ن.ل
تاح رلسيا الرلسير اأ رل السيحةوثلسيا الالسيدذنبالل (ل1116 ل لنور محمد حسين غناوى -ل06

  لراايملحا ات رل كو رلسيترب رلسير اأ رل ل احعرلسي رحخكل. السالردنل
رؤ درلاخاد خيخ  رليددخرلساعدللل د لتاح درلسياد الرلل(ل 1107 ل لهبة حسن رنق الرفةاعى -ل07

سير اأ رل  لسيح تحد لسيحخدريل لرادايرلدكتدخرسللم درلحاشدخرةل لكو درلسآلدس ل ل احعدمل
 .سيحاخخرةل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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