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 -:طبيعة المشكلة 
شـدتها وأسـبابها    تختلـف  crises الحياة، تتعرض ألزمـات السياحة، كأى نشاط من أنشطة 

كأحـداث الحـادى    Global ونتائجها، فبعض هذه األزمات يؤثر فى السياحة على المستوى العالمى

 يؤثر على المستوى االقليمـى  ، والبعض اآلخرAttacks American عشر من سبتمبر فى أمريكا

Regional   والبعض اآلخر من األزمات يـؤثر علـى    العراق،كالحرب األمريكية البريطانية على

ولم تلتقط السياحة فى  مصر وأسبانيا وغيرهم، كالحركات اإلرهابية فى National المستوى الوطنى

مصر أنفاسها من آثار األزمة المالية، حتى ظهرت أنفلونزا الخنازير لتضيف مزيدا مـن الـضغوط                

   . بالفلبين لطيورفى الصين وانفلوانزا ا SARS  ومرض سارسعليها

  

لمواجهـة مخـاطر القطـاع      غياب سياسة الدول فى وضع سياسات       وتتمثل مشكلة البحث فى      

، السياحى من بين األنشطة األخرى ودوره وألويا ته وأهدافه         يتحدد بمقتضاها موقع النشاط   السياحى  

االضافة الى األداء   ، ب بتسويقية تحقق للدولة التوازن المطلوب بين العرض والطل        غياب استراتيجية و

، جاوز ماتتعرض له مـن مخـاطر وأزمـات        المالى التقليدى لشركات السياحة والذى اليمكنها من ت       

وأيضا اآلثار المادية والمعنوية والنفسية الشديدة التى تطول جميع مفردات القطاع الـسياحى والتـى               

تـؤدى الـى   و،  Tourism Imageالصورة السياحية للدولة تشوهو النشاط السياحىتؤثر سلبا على 

 أزمة تـسعير  ث بالفعل فى مصر وكانت هناكدسعار مع مستوى الخدمة، وهذا ما حاألعدم تناسب 

Pricing Crisis الـسياحية  بطء عجلة التنميـة ، وبعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر Tourism 

development  حدث خلال فى عدم مواجهة الطلب السياحى المتزايـد أبما Tourist demand ، 

إلـى   . توافر العنصر البشرى المدرب والقادر على تلبية متطلبات العمل فى المجال السياحىوعدم 

 دم العناية وحماية  ، وع جانب عدم وعى الكوادر البشرية بأهمية القطاع السياحى ومهامه وتخصصاته         

  .الموارد السياحية للدولة 

  

اعة السياحة فى مصر ضرورة ادارة هـذه        وتتطلب مواجهة المخاطر واألزمات التى تواجه صن      

المخاطر من خالل تطوير األداء المالى لشركات السياحة باعتبارها من أهم مفردات قطاع الـسياحة               

وذلك فى ضوء مجموعة من المخصصات المالية التى تمكنها مـن مواجهـة األزمـات المتكـررة                 

 األرباح لمواجهـة خـسائر مؤكـدة        والمتالحقة التى تواجهها والتى تتم من خالل احتجاز جزء من         

كاليف االضافية حـال    الحدوث وغير محددة القيمة تمكنها من دعم قدرتها على مواجهة األعباء والت           

، وكذلك ادارة مخاطرالسيولة بما يحقق لها القدرة على االستمرار وحماية وتطـوير             حدوث األزمات 

إدارة  فى إطار ستراتيجية للتسويق السياحىوضع وتنفيذ ااألصول الثابتة والمتداولة الخاصة بها ، و

  .والتكلفة البيئية التكلفة االجتماعية لحفاظ على لاألزمات
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الشركات السياحية سواء  اضطراب العالقات بينالسياحية األزمات المخاطر وأبرز أسباب  ومن

 ا منظمو الرحالتالضغوط التى يمارسه و .للبرامج السياحية المعامالت المالية أو اختالل التنفيذفى 

Tour Operators إصرار منظمـو  و . وكالئهم فى البالد المضيفة للحصول على أقل األسعار على

 .والبيئيـة  على توجيه الحركة إلى مناطق بعينها دون النظر إلى ارتفاع التكلفة االجتماعية الرحالت

   .يفة المض غير مقبول لدى المجتمعاتوعدم توعية السائحين بكل ما هو مقبول و

لى عدد من األزمات التي عـصفت وأثـرت علـى القطـاع             وقد تعرضت السياحة فى مصر ا     

، وعلى عدد الليالى السياحية وعلـى الـدخل مـن           أكبر األثر على عدد السياح      ا  وكان له , السياحي

بـرزت  غياب إدارة المخاطر الفاعلة     صناعة السياحة ككل ، ومع تكرار هذه المخاطر واألزمات، و         

من اآلثار السلبية على القطاع السياحى ككل وعلى جميع األطراف المرتبطة بها ، وباالضافة              العديد  

الى ماسبق فان حساسية هذه الصناعة للتغيرات فى جوانب العرض والطلب من جهة وكذلك موسمية               

  .التخطيط للظروف الطارئة أهمية النشاط السياحى من جهة أخرى كل ذلك فرض 

   

حيث . ات أعقاب حصول األزمالى تطبيق بعض االجراءات فى  تحديداً لفنادقوقد اتجهت ا

التفجيرات على الرغم من طلب بعض قامت الفنادق بتركيب أجهزة األمن والسالمة بعد حصول 

على الرغم من أنه و. الجهات الحكومية تطبيق معايير األمن والسالمة قبل أشهر من حصول األزمة 

إال أنه على كل شركة اتخاذ إجراءات عامة , مستعداً لكل أنواع األزماتكان أن يكون مال يمكن أليٍ 

  . للتعامل بشكل فعال مع الحاالت المختلفة

  

, وتعمل شركات الساحية فى مناخ يتصف بالحركة والتغير والتنوع الحضاري والتكنولوجي 

ك يتعرض الى العديد من والقطاع السياحي أكثر القطاعات تأثراً باالستقرار والسالم العالمي ، ولذل

المخاطر واألزمات المعقدة داخلياً وخارجياً ولها أسبابها ونتائجها التي تختلف من بلد الى آخر ومن 

بإختالف طبيعة وخصوصية عمل هذه المنظمة سواء . منطقة الى أخرى ومن منظمة الى أخرى

سبق فانه يلزم ضرورة وفى ضوء ما) فندق أو شركة سياحة، شركات طيران، منشآت ترفيه(كانت 

تطبيق أسلوب إدارة سليم لمواجهة المخاطر واألزمات يؤدي الى تداعيات سلبية تضاف الى نتائج 

ومن ثم أهمية توفر منهج علمى منظم الدارتها فى شركات السياحة . الخطر أو األزمة نفسها

جه كل أنواع المخاطر وعليها أن توا.  بالمستوى الذي يؤهلها لمواجهة أي أزمة طارئة أو متوقعة

بخطة علمية , أوصحية  , سواء كانت مخاطر سياحية أو مخاطر اقتصادية وإجتماعية أومخاطر بيئة 

مدروسة الدارتها وتكون في حاجة دائمة للتطور مع مستوى المشاكل التي تواجهها للحفاظ على 

 تساهم ايجابياً في حل وأن, عناصر الطلب والعرض السياحي المتاح والمستقبلي لشركات السياحة 

هذه المشاكل بفكر إداري يتناسب مع نوع المشكلة أواالزمة من خالل توفر وإعداد كل عناصر 

  .التعامل الناجح معها
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  -:أهمية الدراسة
  -:من خالل تكتسب هذه الدراسة أهميتها 

 وضرورةالسياح للدولة وخلق الدخل السياحي جذب  فى ةالسياحشركات  تلعبهلدور الذي ا - 1

 .ادارة مخاطر فاعلة للتعامل المالئم مع األحداث التي قد تتعرض لهاتباعها ال

شركات كان لها أكبر األثر على السياحة فى مصر المخاطر واألزمات التي مرت بها تعدد  - 2

هذه الشركات وعليه وجب على , لى المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيدع , ةالسياح

 .مثل هذه األحداثفى طقي للنتائج التي تتبع لقيام بالتحليل المنا

 التى تواجه القطاع السياحى وما تكرار األزماتيؤدى الى غياب إدارة المخاطر الفاعلة  أن - 3

  . يتبعها من آثار مالية واقتصادية شديدة 

  

  -:فروض الدراسة
احية والحـد مـن     فاعلية ادارة المخاطر الـسي    ذات داللة إحصائية بين     عالقة  توجد  : الفرض االول   

  .اآلثار السلبية على شركات السياحة 

فاعليـة ادارة المخاطرالـسياحية بـشركات       ذات داللة إحصائية بـين      عالقة  توجد  : الفرض الثانى   

  .السياحة والحد من المعوقات الخارجية 

فاعلية ادارة المخاطرالسياحية والحد من إحصائية بين  ذات داللةعالقة توجد  :ثالث الفرض ال

  .والفنية بشركات السياحة لمعوقات التنظيمية ا

فاعلية ادارة المخاطر السياحية وتطوير األداء      ذات داللة إحصائية بين     عالقة  توجد  : رابع  الفرض ال 

  .المالى لشركات السياحة 

فاعلية ادارة المخاطر السياحية ودعم صناعة      ذات داللة إحصائية بين     عالقة  توجد  : خامس  الفرض ال 

  .السياحة

  -:هداف الدراسةأ
  -:الدراسة فى االجابة على األسئلة التالية أهم أهداف تتمثل 

 .؟ التى تتعرض لها صناعة السياحةلمخاطر واألزماتلدى شركات السياحة الوعى الكافى باهل  -1

 . شركات السياحة بتكوين قسم أو مركز الدارة المخاطر السياحية ؟ تهل قام -2

 .السياحية ؟المخاطر ت فنية وتنظيمية عند تطبيق ادارة شركات السياحة معوقا تواجههل  -3

  .؟عنى بإستراتيجيات إدارة المخاطرتاالنضمام إلى منظمات شركات السياحة ب تهل قام -4

 . ؟لمخاطر واألزماتلفي حالة التعرض ئحين الساشركات السياحة بدور فاعل تجاه  تهل قام -5

  . مواجهة المخاطر واألزمات السياحية ؟هل يكفى األداء المالى الحالى لشركات السياحة ل -6
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  -: منهج الدراسة 
  :تحقيقا ألهداف الدراسة فقد تم إستخدام المنهج الوصفى التحليلى ويقوم هذا المنهج على 

عن طريق الرجوع الى الدراسات واألبحاث والكتب والدوريات العربية :  الدراسة المكتبية -أ

   .واألجنبية التى تمت فى مجال الدراسة

   الدراسة الميدانية ويتم ذلك من خالل جمع البيانات باستخدام قائمة االستقصاء المخصصة لذلك -ب
  

   - :  سيتم دراسة الموضوع من خالل ثالث مباحث كما يلى - :خطة الدراسة 

  . مفهوم ادارة المخاطر فى القطاع السياحى  :   المبحث االول

  .حية في تطوير األداء المالى لشركات السياحة دور ادارة المخاطر السيا: المبحث الثاني

  . الدراسة الميدانية  -:المبحث الثالث 

  . النتائج والتوصيات

  

  المبحث االول

  دارة المخاطر فى القطاع السياحىإمفهوم 
  

  -:مفهوم ادارة المخاطر: أوالً
بيقي تنتمي الـى    تنتمي إدارة المخاطر من الناحية النظرية الى علم االدارة وعلى المستوى التط           

استراتيجيات العمل ، ولذلك تقع ضمن مهام االدارة العليا للمنظمة ، وقد ظهـرت كمـصطلح فـي                  

عملية إستراتيجية تقوم بحماية الموجودات وتضمن      بأنها  ارة المخاطر   تعرف إد  و ,أواسط الخمسينات   

لشك واحتمالية الخـسارة    ال  تقوم بتقلي و. االستقرار المالي للمنظمة من نتائج قرارات العمل التنافسية       

إدارة المخاطر هي مهارة    و. وتقوم بتوفير األساس السليم لزيادة الفرص     ،  العرضية أو غير المتوقعة     

تطبيقها على مستوى اإلدارة العليا وممارستها من خالل جميع أقـسام            ألي عمل عند  وفاعلة  أساسية  

  ). 1986احمد رسالن ،  (المنظمة
  

وع الممارسات التي يمكن تطبيقها عندما ينشأ موقف أو وضـع يمثـل           رة االزمات هي مجم   إداو

عـدادها علـى   إويتم صياغتها في هيئة خطة تعتمد فـي   ،  تغييراً جذرياً في أوضاع مستقرة تقليدية       

ومـا  ،  زمة وصوالً لمكوناتها وسماتها     ألتوافر عدد من الخبرات وتبدأ بتحليل وتشخيص أو تشريح ا         

ن يتسم بالدقة حتى يكون كل ما بني عليه سـليماً ودقيقـاً             أا التحليل البد و   ن هذ أيتوقع من آثارها و   

والتغلب عليهـا   ،  زمات  ألدارة ا إومنتجاً ، وهذا يتطلب توعية وثقافة على كل المستويات في كيفية            

أما ) .2000أحمد مصطفى ،    (،  ب سلبياتها واالستفادة من ايجابياتها    ندوات العلمية واالدارية وتج   ألبا

فتعتمد على صناعة األزمة بصورة حقيقية أو مفتعلة من خالل التخطـيط لخلـق              األزمات  بدارة  اال
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سـلوى  (،  األزمة ثم استثمارها لتحقيق بعض األهداف التى يصعب تحقيقها فى الظـروف العاديـة             

  ) . 2002أمنية صادق، ، 1998، شعراوى
  

.  وتطوير إستراتيجيات إدارتهاعملية قياس وتقييم للمخاطربأنها وتعرف ادارة المخاطر أيضا 

تتضمن هذه اإلستراتيجيات نقل المخاطر إلى جهة أخرى وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول و

كما يمكن تعريفها بأنها النشاط اإلداري الذي يهدف  ).2001محمد حاتم ،   (.بعض أو كل تبعاتها

بشكل أدق هي عملية تحديد وقياس و  .وتخفيضها إلى مستويات مقبولة, إلى التحكم بالمخاطر 

) . 1997محسن الخضيرى ، (ة والسيطرة وتخفيض المخاطر التي تواجه الشركة أو المؤسس

بارة عن ربط بين احتمال وقوع حدث واآلثار المترتبة على  هى ع (Risk) المخاطرةو

ة  والكارثProplem والمشكلة  Crisisويرى البعض ضرورة التفرقة بين األزمة .حدوثه

Disaster والحادث Accident والصدمة Shock والصراع Conflict والخالف Dispute 

  ) .1998المعجم الوجيز ، ( باعتبارها مرتبطة باألزمة ولكنها تختلف عنها 
 

 تبذل لمواجهة األزمةالتى األزمة بأنها مجموعة االستعدادات المخاطر أويمكن النظر إلى إدارة و    

. وكذلك توقع ما ال يمكن توقعه ,  ضرورة التفكير فيما ال يمكن التفكير فيه تطلب من المديرينوت

التي وكل الداخلية والخارجية اعملية اإلعداد والتقدير المنظم والمنتظم للمش بهذا المنظور تعنيوهى 

لمفهوم يعني ربط إدارة هذا او. وربحيتها أو بقاءها في السوق, تهدد بدرجة خطيرة سمعة المنظمة 

ويرى . وربطها بالرقابة اإلستراتيجية بصفة خاصة, ألزمات بصفة عامة باإلدارة اإلستراتيجية ا

ل عمليات ثم, إدارة العمليات أثناء حدوث األزمة الحقيقية هو البعض أن إدارة األزمة لها مفهوم 

 .)2006أحمد ماهر ،( أو سحب المنتجات من السوق , الوإغالق المح, اإلخالء أثناء الحرائق 

إدارة المخاطر التقليدية على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية ومن جهة أخرى وتركز 

فإن إدارة المخاطر المالية تركز على تلك المخاطر التي يمكن إدارتها باستخدام أدوات المقايضة 

ختص بإدارة جميع الشركات الكبرى وكذلك المجموعات والشركات الصغرى لديها فريق مو. المالية

 .)1998، عبير محمد ،  1997السيد عليوة ،( المخاطر
 

بحيث أن المخاطر ذات ,  تتبع عملية إعطاء األولويات, في حالة إدارة المخاطر المثالية     و

تعالج أوال بينما المخاطر ذات الخسائر األقل ، احتمالية حدوث عالية وذات الخسائر الكبيرة 

كما أن الموازنة ما بين المخاطر ذات االحتمالية العالية . ج فيما بعدواحتمالية حدوث أقل تعال

  (والخسائر القليلة مقابل المخاطر ذات االحتمالية القليلة والخسائر العالية قد يتم توليها بشكل سيء

(Biyht, B.,1998 .نوع جديد من المخاطر وهي تلك التي كإدارة المخاطرغير الملموسة تعرف و

ولكن يتم تجاهلها من قبل المؤسسة وذلك بسبب االفتقار لمقدرة % 100ية حدوثها تكون احتمال

وكذلك . مخاطر المعرفة والتي تحدث عند تطبيق معرفة ناقصة, ومثال على ذلك. التعرف عليها
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هذه المخاطر جميعها تقلل بشكل مباشر و. مخاطر العالقات وتحدث عند وجود تعاون غير فعال

( األرباحي المعرفة وتقلل فعالية اإلنفاق والربح والخدمة والنوعية والسمعة ونوعية إنتاجية العاملين ف

  .  )Becherel, L. 2003، 1999جمال حواش، 
  

اجه إدارة المخاطر صعوبات في تخصيص وتوزيع المصادر وهذا يوضح فكرة تكلفة   وتو

لممكن أن تستغل في الفرصة حيث أن بعض المصادر التي تنفق على إدارة المخاطر كان من ا

ومرة أخرى فإن عملية إدارة المخاطر المثالية تقلل اإلنفاق في الوقت الذي تقلل . نشاطات أكثر ربحا

ع ثقافة مإدارة المخاطر ويجب أن تتكامل . فيه النتائج السلبية للمخاطر إلى أقصى حد ممكن

تترجم إدارة المخاطر ن أيجب و. المؤسسة ومع السياسة والبرامج الفعالة لإلدارة العليا

ليات خالل المؤسسة لكل مدير وموظف ئون تحدد المسأاإلستراتيجيات إلى أهداف عملية وتكتيكية و

                      ).2004السيد عليوة ،(ول عن إدارة المخاطر كجزء من وصفه الوظيفيئمس

- :ثانيا أنواع المخاطر
   -:بها إلى ثالثة أنواع رئيسية هياألزمات عموما من حيث أسباالمخاطر أو تنقسم 

وهي التي تتحكم فيها الطبيعة وليس لإلنسان دخال في أسباب  : الكوارث واألزمات الطبيعية -

وقوعها ولكن قد يتسبب في زيادة حجم الخسائر المترتبة على وقوعهـا باإلهمـال وعـدم اتخـاذ                  

ومن أمثلة الكوارث الطبيعية    . من آثارها   االحتياطات المالئمة لتفادي تلك اآلثار الضارة أوالتخفيف        

   ).1997ممدوح عطية ،   ( الزالزل والبراكين واألعاصيرالسيول و

ومنها  يلعب العنصر البشري دورا رئيسيا في وقوعها :أزمات وكوارث من صنع البشر -

قة ممن شملتهم احدى الدراسات انهم تعرضوا للسر% 64.7سرقات االمتعة في الفنادق حيث ذكر 

والسرقة في المطارات حيث .في أماكن أقامتهم على االقل مرة واحدة أثناء سفرهم بغرض العمل

من العينة ان المسافرين من العاملين قد تعرضوا للسرقة أوعمليات النصب في % 37.3ذكر 

من المسافرين أنهم مرضوا على االقل % 43.1واكذلك حدوث التسمم الغذائي حيث ذكر . المطار

هذا النوع يمكن تجنبه بالتحكم في أسباب وقوعه ومن تلك و.حدة لتناولهم طعام الفنادقمرة وا

التهديد بالغزوالعسكري وعمليات اإلرهاب بخطف الطائرات ، والكوارث على سبيل المثال ال الحصر

 ، وإقامة واحتجاز الرهائن وزرع المتفجرات واالضطرابات العامة والفتن وحوادث تلوث البيئة

  . (Becken, S., & Hay, J.2007))  مصنع أجريوم بدمياط (  للبتروكيماويات مصانع

 وهي نوع مركب من النوعين السابقين وفيها تبدأ الكارثة بفعل  :مركبةزمات وكوارث  أ-

العامل البشري ثم تلعب الطبيعة وسوء تصرف اإلنسان في زيادة حجمها ومن األمثلة اإلهمال التي 

 ,.Blangy, S) لكبرى للمدن والغابات وغيرها وحوادث الطائرات وغرق السفنيؤدي إلى الحرائق ا

& Nielsen, T. 1993).  
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تقسم إلى أزمات بفعل اإلنسان     : من حيث طبيعة حدوثها     ومنها  معايير لتصنيف األزمات    عدة  توجد  و

مـن  و . قد تكون األزمة سطحية وقد تكون عميقة:  حيث درجة العمق ومن . وأخرى بفعل الطبيعة

 قد تكون قصيرة أو طويلة األمـد       من حيث المدة    و .قد تكون متكررة أو غير متكررة      حيث التكرار 

 حيـث مـستوى     ومن .قد يترتب على األزمة خسائر بشرية أو مادية أو معنوية         : من حيث اآلثار    و

وهناك . عالجتهاحلية أو إقليمية أو دولية في طبيعة اإلجراءات المطلوبة لم         مالمعالجة قد تكون األزمة     

فالبعض يقسم المخاطر على أساس القدرة علـى التنبـؤ بهـا أو             .تقسيمات مختلفة ألنواع المخاطر     

صعوبة التنبؤ والتكهن بحدوثها، وهناك تقسيم المخاطر على أساس البيئة المختلفة كأن تكون مخاطر              

ارية وإعالمية وثقافيـة    سياسية أو مخاطر اقتصادية أومخاطر قانونية أومخاطر اجتماعية وأخرى اد         

)Cater, E. 2006)  ،1998، منى شريف(.  

  

  -) :2004السيد عليوة ، ( وهناك تقسيم شامل ألنواع المخاطر حسب طبيعتها الى

وهي االخطار التي يصعب التكهن بها إذ  -: Dynamic Riskis األخطار الديناميكية  -1

ناميكية أي سريعة التغير أو تسمى بأخطار تتفاوت سعتها وآثارها من حالة ألخرى، لذا تسمى بالدي

وتدخل من ضمنها، أخطار االدارة حيث يتعرض صانعوا السياسات االدارية الى اتخاذ االعمال 

أو افتقارهم الى التجربة وبالتالي فالقرار , قرارات غير صائبة بسبب قلة المعلومات المتاحة لهم 

 .وعدم الثقة بصحة القرار , الخسارة الصائب يحقق الربح والقرار الخاطيء يقود الى 

  

هي تلك االخطار التي يمكن إخضاعها للقياس من  - :Static Risksاالخطار الساكنة   -2

أخطار طبيعية :خالل التجارب السابقة مما يساعد على تقويمها واحتساب نتائجها المحتملة وتتضمن

مثل تماس كهربائي، عطب (ولوجيا الخ وأخطار تكن...كالزالزل والبراكين واالعاصير والفيضانات

وأخطار شخصية مثل الخسائر البدنية ، الوفاة، اصابات العمل، ). وعطل اآلالت واالجهزة وغيرها

 ,Butler)الخ واالخطار االجتماعية مثل السرقة والسطو والغش واالحتيال واالهمال ...االمراض

R., & Hinch, T. 2007). 

  

حدث ما أو فعل يؤثر بشكل عكسي على قابلية المنظمة تعتبر المخاطر التهديد بحصول و

من الممكن تقييم المخاطر بطريقة . لتحقيق أهداف العمل المرجوة أو تنفيذ استراتيجياتها بنجاح

وتعود االحتمالية على ترجيح حصول الحدث أما النتائج ، حسابية بأنه احتمالية حصول حدث ما 

حصول أمر عكسي وتظهر المخاطر من الشك وتقاس المخاطر هي فرصة  و.فنعني بها اآلثار

عرف األزمة كما ت .)1993محمد الحمالوى، (باحتمالية حصولها والنتائج التي تنتج إذا ما حصلت

المنظمات وتهديد خطر أو خلل وتغيير غير متوقع ألهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات األفراد  بأنها
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لألزمة على أنها خطر داهم وخلل مفاجئ البعض وينظر . والدول والتي تحد من عملية اتخاذ القرار

لرئيسية للنظام وتشكل تهديدا صريحا وواضحا لبقاء المنظمة ورغم وجود ايؤثر على المقومات 

 في  أن هناك عناصر مشتركة في تعريف األزمة تتمثلالالعديد من المحاوالت لتعريف األزمة إ

عدم القدرة على التنبؤ الدقيق و. إلى اتخاذ قرارالحاجة و .ود خلل وتوتر ما وتهديد مفاجئوج

  ).Inocon Group. 2003 (مة نقطة تحول إلى األفضل أو األسوأ واألزباألحداث القادمة
  

  -: رابعا أسباب وأنواع المخاطر أو االزمات
تتعدد أسباب إدارة االزمات لتشمل أربعة أسباب رئيسية لألزمات اذا أمكن التعرف عليها   

البشر عندما : حيلولة دون وقوعها أو التخفيف من عواقبها أو االستفادة منها وهيأمكن ال

 &,.Carney, S)وااللكترونيات عندما تضطرب وظائفها. واالالت عندما يختل أداؤها.يخطئون

Richard, M.1994). والحديث عن أخطاء . والطبيعة عندما تغضب علينا وعندما نعتدي عليها

في عدد من الممارسات االنسانية التي تحدث بسببب سوء التقدير أو عدم القدرة البشر يتركز أساساً 

على التوقع وعدم السيطرة على النفس والطمع واليأس والعند والمكابرة أو بسبب نقاط الضعف 

البشري ، أما االالت عندما يختل أداؤها تسبب أزمة حقيقية تؤدي الى خسائر بشرية كبيرة مثل 

ي من مفاعل تشر نوبيل، في االتحاد السوفيتي السابق وفيما يتعلق بالطبيعة تكون التسرب االشعاع

األزمات فى هيئة زالزل وبراكين وأعاصير وفيضانات وسيول أو الوجه اآلخر يتمثل في الجفاف 

  .(Wearing, S., & Neil, J. 2009) والتصحر وموجات الصقيع والحر والرطوبة الشديدة 

ب األزمات تتمثل فى سوء الفهم ، وعدم استيعاب المعلومات بدقة وسوء ويرى الباحث أن أسبا

التقدير والتقييم واالدارة العشوائية والسيطرة على متخذ القرار واليأس والشائعات واألخطاء البشرية 

  .وتضارب المصالح 

  

   - :خامسا أهم اآلثار السلبية للمخاطر واالزمات
العزلة أو النقد أواللوم أو التعرض لعقوبات دولية كما حدث وتتمثل أهم نتائج االزمات فى حدوث 

واهتزاز االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي والذي يتباين من دولة الى .في ليبيا والعراق 

خطر الموت الذي يهدد حياة البشر ، وتشوهات الصورة العامة  للدوله او المنظمة وحتى و. اخرى

تج معين أو االنصراف عنه كلياً وآثاره االقتصادية الضارة كما في أزمة الفرد ،فقدان الوالء لمن

أنتشار مرض جنون البقر والخسائر الفادحة التي أصابت اقتصاديات دول اوروبية مثل بريطانيا 

  . وكذلك أزمة مرض أنفلونزا الطيور
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   -:سادسا الدراسات السابقة 
 بعنوان ) 1998 ، سلوى جمعة(دراسة  األزمات ومنها تناولت العديد من الدراسات السياحية إدارة

أزمـة  " حـول    )1998،   هدى راغب    (ودراسة    إدارة عملية تنشيط الحركة السياحية فى مصر        

ادث حاإلدارة فى القطاع السياحى من خالل         والتى استهدفت تحليل أزمة   " اإلدارة فى قطاع السياحة     

 وقد انتهـت الدراسـة إلـى         .ين السياحة من أجل تنشيطها    فاق تأم ، وآ مذبحة الدير البحرى باألقصر   

االهتمام بالـسياحةالداخلية باعتبارهـا صـمام أمـان         و, خلق مجتمع غير طارد للسياحة      ضرورة  

،  التركيز على األسـواق غيـر األوروبيـة   ، والتقليدية  الهتمام بالسياحة غير، واالستقرار العمالة 

جـود  ، وإعطاء اهتمام خاص بالـسياحة العربيـة   ، ومصريةال مشروع تطوير شامل لجميع اآلثارو

إدارة األزمـة فـى   " حول  )1998، فاروق هالل ( ودراسة   .إلدارة األزمات  جهاز متخصص

السيطرة الـسريعة بـالتحجيم      أهداف إدارة األزمة السياحية فى    ت الدراسة   وقد حدد  .قطاع السياحة   

التخفيف من آثارها على كـل مـن المـستثمرين           ، و  ةواحتواء االنهيارات فى كافة قطاعات السياح     

ومـسايرة التقـدم     الحد من تكرار األزمة مستقبالً بتنويع مصادر الـسائح        ووالمنظمين والعاملين ،    

وقد انتهـت   السياحية فى وزارة السياحة  رصد مؤسسات طوارئ إدارة األزمةو. السياحى العالمى 

 ال مهادنـة وال   ،  قومى  سياحة بدون سالم إقليمي واستقرارالمنها أنه  من النتائج  عدد إلىالدراسة

  ،  األمنية ضرورى لتفعيل صناعة الـسياحة   تواصل التنمية السياحية والتنمية ، تفاوض مع اإلرهاب

ودراسـة  . األزمـات  الوقت عنصر حرج وحاكم فـى إدارة  ، وأن المواطن هو رجل األمن األول

السياحة المصرية   على أن   " استراتيجيات تنشيط الحركة السياحية   "ة  المعنون  )1998،  مدوح البلتاجى (

 ، حتـى أن  1986األزمات منذ فترات طويلة منذ أحداث األمن المركـزى فـى عـام     تتعايش مع

ويمكن تقسيم   .السياحية أصبح جزءاً أصيالً من عمل القطاع السياحى داخل مصر  األزمات  موضوع

المرتبطة بانعدام ثقافة الخدمات  عين أولهما يتمثل فى األزمات الهيكليةتلك األزمات السياحية إلى نو

للسياحة يتمثـل فـى    والبعد األول لألزمة الهيكلية  .وثانيهما يتمثل فى األزمات العارضة  فى مصر 

 رحلـة مالقطاع السياحى لم يدخل بعـد إلـى    فى أن  يتمثلفالبعد الثانى أما ضعف ثقافة الخدمات ، 

البـشرية كمـا ال    مع العمالة والقوى فالقطاع السياحى ال يراعى استراتيجيات التعامل . ة الرأسمالي

المتطـورة فـى نـواحى     راعى اتباع األصول العالمية للمهنـة مـع إغفـال المبـادئ العالميـة     ي

اآلثار االقتصادية لألزمـات الـسياحية      بعنوان  )1999مصطفى محمود حسين ،     (ودراسة   .التسويق

دينامكيـة   بعنـوان     )1999 أحمد محمـود ،      (ودراسة  " .صناعة السياحة فى مصر   وأثرها على   

نـرمين ابـراهيم،    (ودراسة   " .تعرض لها قطاع السياحة     يشركات الطيران لمواجهة االزمات التى      

 بعنوان دور العالقات العامة فى ادارة األزمات دراسة تطبيقية على قطـاع الـسياحة فـى                  )2004

قيام األجهزة الرسمية للسياحة بأتخاذ مجموعة من األجـراءات الرسـمية             جها، ومن أهم نتائ   مصر  

.  سبتمبر على المؤسسات السياحية الخاصـة      11للتخفيف من أثار أزمة السياحة الناجمة عن أحداث         

من خالل تنفيذ مجموعة من األنشطة األتصالية وتم التنسيق مع وسائل األعالم لنشر معلومات عـن                
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( ودراسة  . شروعات السياحية الجديدة وأن وسائل األعالم أستجابت لمواجهة األزمة        األنجازات والم 

فـي وقـت     إدارة المخاطر ودور مشغلي القطاع الـسياحي       بعنوان    )2007 ،   أسامة الفاعوري .د

  . أثر األزمة االقتصادية فى تحقيق فكرة السياحة البينية  )2009مشعل هايل، ( ودراسة .األزمات

  

 أنه على الرغم من تعدد الدراسات السابقة التى تناولت المخاطر التى تتعـرض لهـا                ويرى الباحث 

صناعة السياحة واآلثار السلبية لهذه المخاطر على القطاع السياحى ومنظماته المختلفة ، االأنها لـم               

داء تتناول طبيعة األداء المالى لشركات السياحة وادارة مخاطرالسيولة داخلها وأهمية تطوير هـذا األ           

  .لدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المتكررة التى تواجهها 

    

أحمد رسالن، سبق ذكـر، الـسيد       (االزمات التى تعرضت لها السياحة فى مصر      أهم  سابعا  

  -) :2004عليوة ، 

 والسفينة اكيللـي    1985 اختطاف طائرة مصر للطيران عام        -:أهم حوادث اإلرهاب في مصر    

 .الورو

 وقيامهم بحرق وتـدمير المنـشآت الفندقيـة         1986من المركزي في القاهرة عام       ثورة قوات اال   -

 .والمطاعم في منطقة الهرم السياحية

 .  وآثارها على االقتصاد المصري وعلى الحركة السياحية فيها1990 اندالع حرب الخليج عام -

 . 1994 منتصف  وحتى1992 الهجمات االرهابية على السياح والمناطق السياحية منذ اكتوبر -

 في التاسعة صباحا، وقعت مذبحة األقصر، إثر هجوم إرهابي في الدير البحري،             :1997نوفمبر   17

 سائحا، وكان لهذه العملية تأثير سلبي على السياحة وأطاحت بـوزير الداخليـة              58أسفر عن مقتل    

  . اللواء حسن األلفي

لصناعة السياحة في نفس الوقت الذى كانت       تسببت فى انهيار جديد       و -:. م2001 سبتمبر   11حداث  أ 

وبلغ إجمالي   ، 2001خالل شهر أغسطس % 1.3المصرية ، نمواً ملحوظاً وصل    فيه السياحة تشهد 

الطيران الشارتر التي كانت تمثـل    مليار دوالر وقد انخفضت رحالت 4.3المباشر    الدخل السياحي

% 10ردقة وشرم الشيخ واألقصر وأسوان، وتراجعت الغ الرحالت للمناطق السياحية في    من% 60

  تشير اإلحصائيات إلى أن إجمالي أعـداد الـسائحين الـذين          و.  2000 في عام    بالمقارنة بنفس الفترة     

، بنـسبة     ، قد تجاوزت الثالثة ماليين سائح     2001السبعة األولي من عام      زاروا مصر خالل األشهر      

  . مليون سائح  5,5  السائحين ، حيث بلغ عدد 2000لمناظرة من عام مقارنة بالفترة ا % 1,8انخفاض  

 قتـيال  34، أوقعت  وقعت تفجيرات في فندق هيلتون في منتجع طابا بسيناء  : 2004 أكتـوبر    15 -

  ..  جرحى، وكان بين القتلى ابنة شارون، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، وحفيداه وسكرتيرته105و

 القاهرة ليومين داميين من العنف في حي خان الخليلـي وميـدان       تعرضت: 2005 أبريل   30 و 7 -

  .  مصريين10 شخصا بينهم 18 سياح أجانب، وأصيب 3عبد المنعم رياض، قتل فيهما 
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شهدت مدينة شرم الشيخ سلسلة من الهجمات اإلرهابية، تزامنت مع احتفالهـا            : 2005 يوليو   23 -

 قتيال، معظمهم مـن المـصريين،       88د القتلى بلغ    وذكرت مصادر المستشفيات أن عد    . بثورة يوليو 

  .   أتراك، وتشيكي، وعرب من إسرائيل، وأميركي4 إيطاليين، وألمانيان، و6وبينهم بريطاني، و
 23 تفجيرات متزامنة بمنتجع دهب في شـرم الـشيخ، أودت بحيـاة              3وقعت  : 2006 أبريل   24 -

  .  آخرين معظمهم مصريون62شخصا وجرح 

في حي الحسين بالقاهرة، فجـر إرهـابي قنبلـة فـي     و في سوق خان الخليلي    2009 فبراير   22 -

 سـعوديين،   3 فرنـسيا و   14 سائحا آخرين بينهم     25السوق، أسفرت عن قتل فتاة فرنسية ، وإصابة         

  . مصريين بينهم أطفال4وسائح ألماني، إضافة إلى 

  

ريطـانيين لتحـرش   الـسياح الب  تعرض   :2008، األجنبيات التحرش الجنسي عليحوادث 

تحذير لمواطنيها وأرسلت نشرة رسمية      جنسي في مصر، بشكل دفع الحكومة البريطانية إلى إصدار        

عقد المركز المصري لحقوق المرأة ، ، وللرد عليها خاصة بهذا الشأن إلى رئيس هيئة تنشيط السياحة

 مـصر  م فـي سـماء  صحفياً لعرض نتائج دراسة جديدة حول التحرش الجنسي بعنوان غيو مؤتمراً

 هذه الظاهرة فـي المجتمـع  لالدراسة تفسيراً لظاهرة التحرش الجنسي لرصد أهم األسباب وقدمت 

لـسياحة  االمصري، حيث لم يعد التحرش قاصراً على المصريات فقط بل امتد إلى القادمات ألهداف               

ملة الصعبة ومن ثم يؤثر بالسلب على السياحة المصرية ودخول الع أو التعلم أو حتى العمل، وهو ما

  ..ةبصفه عام يهدد االقتصاد المصري
 
وقد بلغت نسبة االنخفاض في الحركة السياحية        -:2009فى عام   تداعيات األزمة العالمية     -

هذا االنخفاض في أعقاب    جاء  و% 13.4الوافدة إلى مصر خالل األشهر الثالثة األولى من هذا العام           

عدد السائحين، الذي بلـغ     من خالل   السياحة المصرية نجاحا     وهو العام الذي شهدت فيه       2008عام  

، أو الليالي السياحية    2007على عام   % 15.7 بزيادة قدرها    2008 مليون سائح في نهاية عام       12.8

لـسياحة تقـوم    وا. 2007على عـام    % 15.9 مليون ليلة بزيادة قدرها      129.2المحققة، التي بلغت    

 من قوة العمل وفقاً لألرقام الرسمية، وهـى         ١٢.٦ بنسبة   بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة     

، ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ مليار دوالر خالل عـام       ١٠.٨أكبر مصدر لجذب االستثمارات األجنبية بقيمة       

التوقعات إلى انخفاض السياحة فى مـصر       وتشير  .  بالمائة من الناتج القومى المحلى     ٦.٥بما يعادل   

راجع فى عدد السياح القـادمين مـن أوروبـا الـشرقية            ٪، وزيادة نسبة الت   ١٨ بنسبة   ٢٠٠٩عام  

 المؤقتة  الةبتخفيض عدد العمالة بها، واالستغناء عن العم       والغربية، مشيرة إلى قيام الفنادق المصرية     

وأكثر المناطق تأثراً هى المنتجعات السياحية على البحر األحمـر،  .٪ من سوق العمل  ٣٠التى تشكل   

٪، ووصلت حـول    ٧٧ادق جنوب سيناء بلغت العام الماضى، حوالى        ونسبة اإلشغال السياحى فى فن    

  .» ٪٤٥ و٤٠«٪، بينما تتراوح نسبة اإلشغاالت فى المنطقتين اآلن بين ٨٦البحر األحمر إلى 
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وقد عانت الفنادق من أوقات عصيبة، عندما وصلت معدالت التشغيل إلى صفر، وتم تسريح حوالى               

 الذى تملكه شركة كلـوب      ففى الجونة وفندق كلوب عيد    . ،  نصف موظفى الفنادق، لتخفيض النفقات    

الفرنسية بمدينة الغردقة، أكد عمال الفندق أن األزمة المالية العالمية أثرت على حقـوق العـاملين،                

فعلى الرغم من أن إدارة الفندق لم تسرح أى من العاملين إال أنها قامت بخصم نسبة العمـال مـن                    

، حيث قامت اإلدارة    %12حصيلها كنسبة خدمة والتى يطلق عليها نسبة ال       النسبة التى يقوم الفندق بت    

 قرشا، كما ارتفعت األجازات غير مدفوعة األجر فى أشهر مارس           75 قرشا إلى    150بتخفيضها من   

 واكتفـت فقـط     2009 أيام، ولم تقم اإلدارة بصرف العالوة االجتماعية لعـام           6وابريل ومايو الى    

، قـام   ، وفى فندق جولدن بيتش الذى يقع بمدينـة الغردقـة          %.. 7نسبة  بصرف العالوة الدورية ب   

 50 عامل واستبدالهم بعمال براتـب يقـل         100صاحب الفندق بفصل عمال الكاجوال البالغ عددهم        

 جنيها من العمال المفصولين تحت مسمى تلفيات فى         75جنيها عما كانوا يتقاضونه ،وتم خصم مبلغ        

 عاملة على ارتفاع معـدل الجـزاءات فـى          230 عامال منهم    660عددهم  السكن، أكد العمال البالغ     

 جنيهـا   100 عامل فى شهر مارس وخصم       200 جنيها من    150األشهر األخيرة لتصل إلى خصم      

 عامل فى شهرى ابريل ومايو الماضيين، أيضا تم تخفيض الوجبات الغذائية لتصبح وجبات              300من  

نسبة العمـال مـن رسـوم        % ( 12زة، وتم تخفيض نسبة ال    عادية بدال من الوجبات الساخنة الممي     

قامـت إدارة   فى فندق أوشين فيو الذى تملكه شركة أوراسكوم بمدينة رأس غـارب             ، و ) الخدمة  

 عامال على مدار الشهور الثالثة الماضية واستبدالهم بعمال جدد بمرتبـات اقـل،   140الفندق بفصل  

من العمـال القـدامى     % 10العمل اإلضافية بنسبة    وتخفيض ساعات   %  12كما تم تخفيض نسبة ال    

 أيام خـالل   10من العمال الجدد، كما ارتفعت نسبة األجازات الغير مدفوعة األجر لتصل إلى             % 7و

   وتكرر الوضع فـى   )Presidenional Tours(فى فندق بريدنشنال وشهر أغسطس الماضى، 

وفى فندق ياسـمينا  حافظة البحر األحمر  فى مدينة الغردقة بم)Blue Marina(فندق بلو مارينا 

، وفى فندق    وفى فندق سوفيتيل الغردقة   بمحافظة البحر األحمر،    هلنان الذى يقع فى مدينة الغردقة       

   .تينانك أكوا بارك بمدينة الغردقة

ن طريق شـق الثعبـان      فافي نويبع وطابا     - :2009 أحداث السيول فى منطقة سيناء ،        -

قان الموصالن للمدينتين وعبرهما يأتي السياح هما فـي مجـري الـسيول             ووادي وتير وهما الطري   

ومعهما طريق مواز للبحر وكل المياه الخاصة بالسيول تقطـع الطريـق، فالـسيول تقطـع عنهـا                  

ن أمنطقة سيل وسبب تدمير الطـرق       ومنطقة نويبع وطابا هما منطقة سياحية       واالتصاالت والسير،   

من وجود  برابخ في الطرق ضيقة وصغيره وال تستوعب السيل والبد          المياه عند عبور الطريق فإن ال     

القري السياحية في جنوب سـيناء مـن انقطـاع    قد تأثرت خزانات مياه أرضي المتصاص المياه، و   

قري السياحية في المنطقة ال تتمتع بأي تعويضات        والأصحاب القري بشدة    تضرر  التيار الكهربائي و  

أزمة السيول كشفت عن خلل في التخطيط، فهذه مبان عشوائية          وينات  تأمالضرائب و الدفع  رغم أنها ت  

أنشئت بال تخطيط وموجودة في طريق الممرات للسيول وبالتالي تعرضـت لالنهيـار فـي سـيناء                 
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خطرا حقيقيا بسبب هذه    لمصر   والتى يشير البعض الى تعرض       التغيرات المناخية مشكلة  ، و  وأسوان

 وكذلك إنشاء مـصنع   ومدنها الساحلية المطلة على البحر المتوسط      شواطئها الكارثة المناخية وخاصة  

المادة رقـم   أجريوم وهو مصنع للبتروكيماويات فى منطقة راس البر بمحافظة دمياط  والذى يخالف              

والذى تسبب فى تدمير كامل وشامل للبيئة الزراعية والـسياحية          1994 لسنة   4قانون البيئة رقم    ) 1(

  . المحيطة به  

  

 تتزايـد  -:الـسائحين مشكلة قومية ذات تأثير بـالغ علـى         كة حوادث الطرق فى مصر      مشكل  -

ب على ذلك تهديـد     تالخسائر البشرية من السائحين نتيجة تعرضهم لحوادث الطرق فى مصر، وتر          

وكاالت السفر والسياحة ومنظمى الرحالت الدوليين بعدم إرسال أى أفواج سياحية ، إال بعـد قيـام                 

 بوضع ضوابط وقواعد لتأمين حياة وأرواح السائحين الوافدين إلى مصر، وهو ما             الحكومة المصرية 

يتطلب ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، ومختلف مؤسسات المجتمع سواء الحكومية أو             

محمد اسماعيل ،    (غير الحكومية، للقضاء على هذه المشكلة أو الحّد من تأثيراتها وتداعياتها المختلفة           

  . )2008شريف جمعة ، ، 2009
  

   . 2010أزمة مرض أنفلونزا الطيور،  وظهور إنفلونزا الخنازير -

كيف تحولـت    و - :2010،  حادث اعتداء أسماك القرش علي السائحين األجانب في شرم الشيخ           -

هجمة واحدة ألسماك القرش فى شرم الشيخ إلى حادث كارثى ضخم فى وكاالت األنباء والـصحافة                

ينما نفس الصحف تجاهلت أن الواليات المتحدة هى أكبر دولة فى العالم تـشهد هجمـات                العالمية، ب 

األمر ال يخلو من مـؤامرة تـسندها تقـارير ووثـائق وأوراق             و. بشكل أسبوعى    و ألسماك القرش 

الهجمة الشرسة التى شنتها     ومع   .وإحصاءات متوافرة على مواقع الهيئات الدولية للبيئة وعلوم البحار        

ائل اإلعالم العالمية على مصر بعد حادث مهاجمة إحدى أسماك القرش سائحة ألمانية على              بعض وس 

  .شواطئ شرم الشيخ

  

حالـة  فـى ظـل      بشكل كبير جدا وذلـك       السياحة تأثرت   - :2011 يناير   25األحداث بعد ثورة    -

لـى  وعلبلطجة التى تمارس فى الشارع وفى كـل مكـان،           واتطول السياح   التى  الفوضى واالنفالت   

نمـوا فـي جميـع      الـسياحة   ققت  ، وح  مليار دوالر  15حقق  السياحة  دخل مصر من    الرغم من أن    

خـسارة مـصر مـن       وصلت    يناير 25 ، اال أنه بعد      من اجمالي الصادرات  % 50قطاعاتها تجاوز   

 من الفنادق بالقاهرة واالسكندرية وشرم الشيخ والغردقة      % 90ق  غال ، وا   مليار جنيه  8الى  السياحة  

غلب الفنادق والمنتجعات والقري     وأ من الدخل المخصص له   % 90فقد القطاع السياحي في مصر      ، و 

تـم  ، و رحيل اكثر من مليون سائح من جنسيات مختلفـة          ، و )صفر  ( السياحية بها نسبة االشغاالت     

نسبة االشغاالت في مدينة االقـصر   و السياحية والبازرات بالقاهرة  المن المح % 80ر من   ثاكأتدمير  

 العدد الثامن-جلة العلمية لكلية السياحة والفنادق                                                         الم -15-
 

http://www.toursmguide.com/forums/showthread.php?t=6974&s=e320d7996d36be8a4d67f110df380a6a
http://www.toursmguide.com/forums/showthread.php?t=6974&s=e320d7996d36be8a4d67f110df380a6a
http://www.toursmguide.com/forums/showthread.php?t=6974&s=e320d7996d36be8a4d67f110df380a6a


ةدور إدارة المخاطر في تطوير األداء المالي لشركات السياح    

 

 -16-العدد الثامن                                                          -المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق
 

ويستعد السائحون في هذة المدينتين للرحيل      % 4واسوان اكبر المدن السياحية في العالم التتجاوز ال         

شـركات   ( ه    بجميع اقسام بمصر   مليون عاطل من العاملين في القطاع السياحي         8اصبح االن   ، و 

الغاء جميع الحجوزات والجروبات التي      و ) محالت وبازارات    –منتجعات سياحية    و  فنادق –سياحة  

الـسياحة  دمير الكثير من شـركات     ، وت  كانت مقرر لها زيارة مصر خالل هذة االيام وااليام القادمة         

التي كانت حول ميدان التحرير والشوارع المحيطة به واغلب شركات سياحة بالمحافظات تعرضـت     

وحجـوزات  الـسياحة   ها علي   ثيرأقطع االتصال واالنترنت مما ضاعف حجم الكارثة وت        ، و  للتدمير

 . الطيران

ويرى الباحث أنه فى ضوء المخاطر واألزمات التى تعرضت لها السياحة فـى مـصر والتـى                 

مخاطر بيئية ومخـاطر صـحية  ومـع تكرارهـا           اشتملت على مخاطر أمنية ومخاطر اقتصادية و      

وتتابعها وتنوعها فانه يلزم ادارة هذه المخاطر بما يمكن معه مواجهة اآلثار السلبية المادية والمعنوية               

  .والنفسية والتى تؤثر على المنظمات السياحية واالقتصاد القومى لمصر

  

  المبحث الثاني

  ء المالى  دور إدارة المخاطر السياحية فى تطوير األدا

  لشركات السياحة
  

، أسامة 2001حسين على ، (  وتشملتضمن عملية إدارة المخاطر كالً من مكونات التقييم واإلدارة ت

   -) :(Zamecka, A.& Buchanan, G.2000، صبحى ، سبق ذكره 

: مدى التعرض لها ويتم الحصول على المعلومات من خاللمن خالل معرفة : تحديد المخاطر- 1

إعادة النظر في المنتجات والخدمات . ة الموقع ومناقشة األمر مع اإلدارة طاقم العمل مراقب

 . التعرف على سيناريوهات  المخاطر المحتملة . شاطات السابقة والخسائر الن.والعمليات والعقود

توفر ويشمل التحلل تقييم للمخاطر المحددة فهناك عدة طرق لتحليل المخاطر : تحليل المخاطر- 2

  . التحليل القائم على الخطأ والصواب ولدراسات االئمة على المصادفة  والتجربة طريقة خالقه ا

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية أو الوقائية للمخاطر ذات الشدة من خالل : التحكم في المخاطر- 3

 في كلفةتوتختلف درجة التحكم حسب الشدة فيتم تطوير الخيارات ووضع الفوائد مقابل ال. العالية

تتضمن اإلجراءات المثلى بعض التغيرات في الطريقة التي يتم فيها إدارة الموضوع وال ، والميزان 

قد يتم تطبيق أشكاال معينة من و. تشمل  بالضرورة تكاليف كبيرة أو تغييرات مادية للعمليات 

نظمة الحماية من قد يتم تطوير أ. البرامج كبرنامج الصحة المهنية والسالمة أو برامج سالمة المنتج

تطوير برامج أخرى كتخطيط إعادة التأهيل  وأ. الحرائق وتطوير خطط الطوارئ واألزمات

http://www.toursmguide.com/forums/showthread.php?t=6974&s=e320d7996d36be8a4d67f110df380a6a
http://www.toursmguide.com/forums/showthread.php?t=6974&s=e320d7996d36be8a4d67f110df380a6a
http://www.toursmguide.com/forums/showthread.php?t=6974&s=e320d7996d36be8a4d67f110df380a6a
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وإجراءات إدارة الدعاوي والمقاضاة واستراتيجيات مخاطر االتصال واإلشراف المستمر أو التدقيق 

  .الدوري المستقبل 

خرين أما عن طريق عقود أو عـن        حويل التعامل مع المخاطر لآل    من خالل ت  :  عالجة المخاطر م-4 

بالنسبة لبعض المخاطر، فانه قد تزيد مبالغ التأمين المقتطعة ويـتم تطبيـق بعـض               . طريق التأمين 

من الممكن اعتبار بعض المخاطر محتمله ومن الممكن تداركها أو تمويلهـا           .برامج التأمين الشخصية  

 إلـى أن القـرارات القائمـة علـى          في جميع الحاالت فان معالجة المخاطر تشير      و. بشكل داخلي   

 ,.Santana,G) (-:العمل كما فى الشكل التـالى معلومات تم اتخاذها بناًء على المخاطر األبرز في 
1999  

  
  )1(الشكل 

يساعد دليل المخاطر أصحاب العمل في تحديد وتحليل المخاطر : تقييم المخاطر اإلستراتيجية - 5

من خالل خطوات .  أحد نشاطات العمل أو على الشركة ككلتطبيقها علىالعاملون والمتعلقة بعمل 

 فيما يتعلق ةل مخاطرة على حدكهي تقييم و. التعرف على المخاطر المرتبطة بمنظمة العمل

  .  خاطرمحساب نتيجة كل فئة من الو.حساب نتيجة التقييمو.باالحتمالية والنتائج
 

يسمى , ولكن يوجد لديها فريق , الدارة االزمات واحياناً ال تكون لدى الشركة ادارة اوقسم          

وترتيب االجراءات اثناء , عن مسارات العمل , ولديه صورة واضحة ومتكاملة , فريق ادارة االزمة 

, تكون محددة ومكتوبة , من قبل االدارة العليا , وقد يمنح صالحيات واسعة . حدوث االزمات 

واتخاذ ,  فريق االزمة على استعداد للتعامل معها فعندما تواجه الشركة اوضاع مفاجئة يكون

ينصح خبراء إدارة االزمات المنظمات بالتعامل الشفاف والنزيه مع  و.القرارت في الوقت المالئم 

وهو الوضع الذي الترغب المنظمات ان تجد نفسها , وذلك في حالة حدوث ازمة . وسائل االعالم 

  . )1999و قحف،،عبدالسالم أب1993عباس العماوى،(فيه 
  

 العدد الثامن-جلة العلمية لكلية السياحة والفنادق                                                         الم -17-
 



ةدور إدارة المخاطر في تطوير األداء المالي لشركات السياح    

 

 -18-العدد الثامن                                                          -المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق
 

و التباطوء أ, فال مجازفة باهداره , عامل حاسم وحساس ودقيق يظهر الوقت كوفي ادارة االزمات 

كما ان التعامل غير  .والتردد وذلك عندما تتطلب االزمة اتخاذ قرارات سريعة وفورية وحاسمة 

و أ, و تلف المخزون أ ,واالرتباك والفوضى الناجمة عن  ازمات مثل النيران , الواضح مع االزمة 

  المنظومة االلكترونية الرئيسية وعطب فيأ, مرض احد عضاء االدارة المؤثرين في صناعة القرار 

فتضيع اوقات ,وتعثر في خطط وبرامج اللمنظمة ,يؤدي الى شلل في اداء االعمال الروتينية اليومية 

، 1998محمد البنا ، .(العمالء سارة وخ ,السوق  فقدان لمركز الشركة في, يكون من نتائجها ,ثمينة 

   .)1996محمد هالل، 
  

فاروق هالل، سبق ذكره، منى شريف سبق ذكره ( من خالل بعد تقييمها  التعامل مع المخاطرويتم 

(: -   

وهي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخر وعادة ما تكون عن طريق : النقل -1

  . ن هو مثال على نقل الخطر عن طريق العقودالتأمي. العقود أو الوقاية المالية

ومثال على ذلك عدم . وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما: التجنب -2

  . شراء ملكية ما أو الدخول في عمل ما لتجنب تحمل المسؤولية القانونية

ك شركات تطوير ومثال على ذل. وتشمل طرق للتقليل من حدة الخسائر الناتجة: التقليص-3

  .البرمجيات التي تتبع منهجيات للتقليل من المخاطر وذلك عن طريق تطوير البرامج بشكل تدريجي

إن هذه الطريقة تعتبر استراتيجية مقبولة . وتعني قبول الخسائر عند حدوثها): االحتجاز(القبول  -4

على مدى الزمن أكبر من في حالة المخاطر الصغيرة والتي تكون فيها تكلفة التأمين ضد الخطر 

  .إجمالي الخسائر

 رة واقناعها بالتوجه الى المصلحهيجب حساب العامل النفسي لدى الجهة المخاط :االستسالم -5

 .الدائمه 
 

   -:ادارة المخاطر السياحية 

أقوى الوحدات تأثيراً في صناعة السياحة فهم يملكون تأثيراً قوياً على تمثل شركات السياحة 

ووفقاً لتقديرات منظمة السياحة . لرئيسية التي تصدر السياح إلى وجهات سياحية متعددةاألسواق ا

لذلك فان . من السوق السياحي العالمي% 25اليوم يملكون ما نسبته شركات السياحة العالمية فان 

 لهذه الوجهات في نبيةاألجشركات السياحة نجاح العديد من الوجهات السياحية يعتمد على إدراج 

  . )1996عبد الرحمن سالم ، ( ارامجهب

التعرف وتحليل والتحكم وتمويل نطاق درة شركات السياحة على ن قمدارة المخاطر وتحسن إ

ويعتبر تبني إدارة المخاطر أفضل , واسع من المخاطر التي قد يواجهها عمل ما في مجال السياحة

مكن صاحب العمل من إدارة مما سي, الممارسات والتي قد تخفض من تكرار وخطورة الحوادث
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إذا كانت بيئة العمل و. األزمات مع ضمان عدم المعاناة من اإلضرار المادية التي يتعذر  إصالحها

معقدة بشكل متزايد فان إدارة المخاطر هو مهارة أساسية توفر ميزة تنافسية ذات أهمية بالغه وهي 

 . ) 2001 ، دالل عبد الهادى ، 2006 ، جليلة حسن ، 1998سيد موسى ، ( ركن أساسي للنجاح 
  

ويمكن النظر الى المنظمة السياحية كنظام تستمد مواردها في صورة مدخالت من البيئة 

وعادة ما . المحيطة بها لتقدمها من ناحية اخرى كمخرجات في صورة خدمات سياحية وفندقية

أساسية يشاراليها باللغة تتصف البيئة التي تعمل فيها منظمات من أعمال السياحة بأربعة خصائص 

 وسرعة الحركة  Dangerous  والخطر Difficults وهي المصاعب Four Dsاألنجليزية

Dynamic والتنوع Divers  . فالبيئة التي تحمل هذه الصفات هي بيئة دائمة التغير فالمصاعب

م وجود حدود متجددة والخطر غير محدد والحركة في حد ذاتها تغيير الى االمام والتنوع يعني عد

 ,.Wilks, J)ساكنة ومن ثم فأن المنظمات التي تبقى ساكنة في بيئة ديناميكية سوف تفشل ال محالة

 ، ويتبين لنا البيئة السياحية تتأثر وكيانات بيئية مختلفة مثل البيئة التنافسية، البيئة (2003

 وتحليل الفرص والتهديدات والبيئة االقتصادية، البيئة السياسية، البيئة الطبيعية، البيئة التكنولوجيا

والشكل التالى يوضح تصنيف البيئة السياحية الى نوعين اساسين هما البيئة . االجتماعية والثقافية

العمالء، والمنافسين، والحكومة جماعات الضغط، الموردين،  : Specific Environmentالخاصة 

مل الظروف االقتصادية والظروف السياسية وتش : General Environmentالعولمة والبيئة العامة 

طارق طه (  كما يوضح الشكل التالى .  واالجتماعية والظروف الثقافية والتقنية والظروف الطبيعية

 ،2000(  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  )2(شكل رقم 

 الظروف االقتصادية

ف سياسي
ظرو

ة

ية
بيع
وط

ة 
افي
وثق

ة 
عي
ما
جت
ف ا

رو
ظ

 

 المنظمة السياحية

  فندق

  شركة سفر

  شركة طيران

 مطاعم وأخرى

 المنافسين

الحكومة

جماعات

  العمالء
 السائح-الزبون

 العولمـة

 الموردين

 الظروف التقنية و التكنولوجية

 الظروف االقتصادية         

ف سياسية
ظرو

ية
بيع
وط

ة 
افي
وثق

ة 
عي
ما
جت
ف ا

رو
ظ

 

 المنظمة السياحية

  فندق

  شركة سفر

  شركة طيران

 مطاعم وأخرى

 المنافسين

الحكومة

جماعات

  العمالء
 السائح-الزبون

 العولمـة

الموردين

 الظروف التقنية و التكنولوجية
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وهناك عدد كبير من . مكون أساسي في صناعة السياحة لقد أصبحت إدارة المخاطر وتقييمهاو

يجب أن تقوم و. اطر في صناعة السياحة إلى حوادث أو أحداث ال يسهتان بهافرص تحول المخ

صالح عبد ( السياحة بوضع خطة تفصيلية لالستجابة لفرصة حصول أية حدث غير متوقعشركات 

 .Tourism Queensland، 1994، هدى راغب ، سبق ذكره ، هدى لطيف، 1988الوهاب ، 

2003( .  

  

  :ة للواقع الحالى لمواجهة المخاطر واالزمات السياحية االنتقادات الموجه:ثانياً 
وقد شهدت مصر أحداثاً وتعرضت ألزمات مختلفة أثرت في صناعة السياحة لديها وانخفضت اعداد 

مليون دوالر عام 2,07كما انخفض الدخل السياحي من % 14,8السياح اثناء حرب الخليج بنسبة 

نتيجة لتحذير الحكومات % 3,1أنه أنخفض بنسبة  أي 1990 مليون دوالر عام 1,99 الى 1989

وكذلك أزمة الهجمات االرهابية وأحداث . الغربية لرعاياها من السفر الى منطقة الشرق االوسط

وانخفض % 22 بنسبة 1993 انخفض أعداد السياح في عام 1992العنف السياسي في سبتمبر عام 

 1,380حيث اصبح % 2الكبر في الدخل بنسبة وكان االنخفاض ا% 30عدد الليالي السياحية بنسبة 

مليون دوالر وكان لهذا تأثيراً مباشراً وكبيراً على االقتصاد القومي المصري، وخالل فترة االحداث 

 والتي تعد ضربة قاصمة لمصر باعتبارها مقصداً سياحياً 1994، 1992شهراً ما بين عامي ) 22(

و 1992 انخفاض الحركة السياحية ما بين عامي يوضح) 1(غير آمن وغير مستقر والجدول رقم 

  ).1998منى عمر ، (  نتيجة لألرهاب في مصر1994

  
  

  )1(جــدول رقم 

  السنة
عدد 

  السائحين

نسبة 

  التغير

عدد الليالي 

  السياحية
  نسبة التغير

1992  3,202,940  44,8%  21,836,705  34,5%  

1993  2,507,762  -21,8%  15,089,170  -30,90%  

1994  2,81,988  2,98%  15,432,753  2,28%  

1992 – 1994    19,48%    22,09%  

  

بالرغم من االجراءات التي اتخذتها وزارة السياحةالمصرية اال أنه وجهت لها مجموعـة انتقـادات               

   -: وأهم هذه االنتقادات1994 -1992ألداء المنظمات السياحية خالل احداث 
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 أوعلى المستوى القومي فـي مجـال التـسويق           عدم وجود أي تنسيق على المستوى االقليمي       -1

السياحي وضعف االساليب الترويجية التي تتبعها المنظمة السياحية كونها تقليديـة ال تتناسـب مـع                

 .المتغيرات الدولية

 ابتعاد االعالم الرسمي عن الحقائق الكاملة في بداية االزمة مما يخلق نوع مـن فقـدان الثقـة                   -2

ت الفندقية المصرية مما ادى الى رفع زيادة مصر من مطبوعات منظمي            بالشركات السياحية والمنشآ  

 . الرحالت السياحية

 ضعف التعاون والتنسيق بين شركات السياحة المصرية بعضها البعض وبين الفنادق المصرية             -3

بعضها البعض وبين الشركات والفنادق ذاتها مما يؤثر سلباً على اسعار الرحالت المنظمة واسـعار               

 .ة االقام

 ردود افعل ادارات الفنادق المصرية ال تناسب مع مستوى المشاكل واالزمات التي حدثت ولـم                -4

تتمكن من اتخاذ القرارات الصائبة في اسرع وقت اثناء االزمة وأنما اهتمام غالبية ادارات الفنـادق                

االمن والصحة  باالزمات والكوارث ذات التأثير المباشر على اصول الفنادق والنزالء مثل الحرائق و           

 . والمشاكل الغذائية

 افتقدت الفنادق المصرية لخطة ادارة االزمات وفي أحسن االحوال تستعين بشركة للعالقات  -5

العامة التي حدود مساعدتها ال يتعدى االقالل من االضرار التي قد تلحق بسمعة الفندق بسبب كارثة 

 . أو اشاعة ما

 . عامل بواقعية مع االزمة افتقادها لفريق عمل متدرب ومتخصص للت -6
 

ـ ف  للتخفيف من حدة أثار األزمة االقتصادية العالمية      عدة خطوات   اتخذت الحكومة المصرية    وقد   ام ق

البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على اإليداع واإلقراض بقيمة نصف في المائة لمـدة               

وعائـد     ٪ ٩  سعر عائد اإليداع السنوي      ليصبح أربع مرات متتالية، وذلك لتشجيع االستثمار المحلي،        

بالنسبة لقطاع السياحة حيث تم تحفيز شركات الطيران من خالل دعم           ، و    ٪ 10.5اإلقراض السنوي   

برنامج الطيران العارض لبعض المقاصد السياحية، وخفض رسوم الهبـوط واإلقـالع بالمطـارات              

واق الخارجية، وخاصة األسواق الواعـدة      المصرية، مع استمرار حمالت الترويح السياحي في األس       

التأكيد على أن السياسة العامة التي تتبناها الحكومة تـستهدف الحفـاظ علـى              • .بمنطقة شرق آسيا  

المكاسب التي حققتها القطاعات سريعة النمو، واالستفادة منها في تسريع نمو القطاعات األخرى من              

ذلك بتوفير مناخ اقتصادي يكون مشجعا لالستثمار فـي         خالل العالقات التشابكية فيما بينها، ويتحقق       

التوسع في  • .األنشطة المختلفة، ارتكازا على سمة التنوع التي يتسم بها البنيان االقتصادي المصري           

  .  االستثمارات العامة الموجهة للمشاريع كثيفة العمل
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سة الواضحة تجاه القطاع ويرى الباحث أنه على الرغم من الجهود السابقة فانه يتضح غياب السيا

السياحي والتخبط الواضح في الحفاظ على استقرار الهيكل االداري والتنظيمي للقطاع السياحي نتيجة 

 .سياحية المرتبطة بادارة المخاطروغياب التشريعات ال.التغيرات المتتالية والسريعة والغير مدروسة 

 وخاصة في اوقات االزمات السياحية مما وافتقاد القطاع السياحي الى قيادات ادارية ذات خبرة

وضعف التعاون والتنسيق . ينعكس سلباً على مستوى الجودة في نوعية الخدمات السياحية المقدمة 

سواء ) التخطيط والتسويق والترويج والتوزيع(بين كل فروع النشاط السياحي وعلى كافة المجاالت 

حة وحتى مع الجهات المهنية المتمثلة برابطة بين ادارات الفنادق أو بين شركات السفر والسيا

وعدم وضع خطة ألدارة .الفنادق والمطاعم ورابطة شركات السفروالسياحة والكل يعمل بمفرده 

  .االزمات وتوفير الموارد الالزمة لتطبيقها بالرغم من كثرة المخاطر 

  

داء أو خـدمات  فقط عن ضعف أئولة سليست م السياحة شركات أن  Hannes W., 2004)(يرى و

إن كانت قد نتجت    عمالئها   أيضا اإلصابة الجسدية التي قد يتعرض لها         اليتهئومعينة ولكن تشمل مس   

 عن جميع نواحي العقد المبـرم مـع         ئولة السياحة مس  شركاتهذا يعني بأن    . عن إهمال من جانبهم     

لذلك فـإن  . ف قاهرليات في حال نتجت األزمة عن ظرئو من هذه المس اومن الممكن إعفاءه  العمالء  

خالل الرحلة  عمالئهم   السياحة إجراءات معينة لضمان األمن والسالمة ل       شركاتتخذ  تمن الطبيعي أن    

  . السياحية

  

عمالئهم من لقضاء على مخاطر األمن والسالمة التي قد يواجهها ا السياحة وتحاول شركات

 Caroline)بينما يرى .  أو األفرادمدى امن الوجهة السياحية أكثر مما قد يفعل السياحخالل تقدير 

B.,1999)   دى أهمية النظافة أو العناية بالصحة في وجهة معينةمأن السائح غير قادر على تحديد .

ا وجهة معينة في برنامجه ادراج أو اغفال قررشركات السياحة هى التى تولتجنب المخاطر فإن 

سيد موسى ، سبق ( في وجهة ماالعمالء  لحماية وذلك لتقليل قابلية المخاطر أو اتخاذ إجراءات معينة

 السفر في الدول ى السياحة متابعة المعلومات التي يصدرها مستشارشركاتيجب على و. ) ذكره

لسياحة ا شركاتبطبيعة الحال فان و. كوجهة سياحيةمصر المعينة لمعرفة ما إذا كانت تؤثر على 

 أمام ا وذلك لحماية صورتهاافة إلى مصالحهاإلضعمالئها باألخذ بعين االعتبارمصالح تحاول 

وهي : لقد أدى تصاعد اإلرهاب والجريمة والعنف في العالم إلى ظهور مشكلة جديدةو. السياح

 وكما يشير (Drabek, T.E 1995)استهداف السياح من قبل اإلعمال اإلرهابية واإلجرامية 

(Ritcher and Waugh, 1986)ب قيمتهم الرمزية خاصة بالنسبة  فانه يتم استهداف السياح بسب

  . لإلرهابيين فهم يشعرون بأن قيمة السياح العالميين قيمة عالية ال يمكن أن تترك غير مستغلة
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    - :اآلثار السلبية للمخاطر التى تواجه شركات السياحة  
اطر تتمثل تتعدد اآلثار السلبية للمخاطر السياحية والتى توجب ضرورة توفير ادارة فاعلة لهذه المخ

فى توقف نشاط وفاعليات اغلب المنظمات السياحية  وانخفاض العرض السياحي نتيجة التدمير 

للعديد من الفنادق ، االثر السلبي على الطلب السياحي المحلي والخارجي وكذلك انخفاض واضح في 

ادارة المرافق انخفاض االيرادات السياحية مع ارتفاع في تكاليف تشغيل و، ونسبة االسرة المباعة 

السياحية ادى الى انخفاض في القيمة المضافة المتحققة للنشاط السياحي وانخفاض مساهمتها في 

،وتشويه صورة وسمعة مصر دولياً كونها مقصد سياحي غير آمن  ،وتلوث . الناتج المحلي االجمالي

 التربة البيئة نتيجة العمليات العسكرية واستخدام االسلحة وتلوث الماء والهواء و

  

   -:االمعوقات الخارجية لتوفير ادارة المخاطر السياحية 
وفى سبيل توفير ادارة المخاطر للقطاع السياحى تتضح أهمية الحد من المعوقات الخارجية والتـى                

المخاطر ، عدم توفرالموارد الالزمة لتمويـل        دم وعى شركات السياحة لتقبل فكرة إدارة      عتتمثل فى   

القدرات على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات ، وعدم وجود دور فاعل  ، نقص فيخاطر  المإدارة

متعمد أو غير متعمد في وضع اإلطار القانوني ، وغياب  لوزارة السياحة فى ادارة مخاطر ، وتأخير

بـادارة  التنسيق والتنظيم المطلوب بين المنظمات السياحية ذات العالقة بصناعة السياحة فيما يتعلق             

  . المخاطر 

  

    -:لتوفير ادارة المخاطر السياحية بشركات السياحة لمعوقات التنظيمية ا
اع السياحى تتضح أهمية الحد من المعوقات التنظيمية والتى وفى سبيل توفير ادارة المخاطر للقط

تتمثل فى المعلومات الخاطئة والناقصة عن االزمات ، والتفسير الخاطئ لالحداث الطارئة التي 

والضغوط الداخلية والخارجية وضعف المهارات القيادية في ادارة شركات السياحة ، . تحدث

والبحث عن .  ، وتعارض االهداف بين االدارة والعاملينوالجمود والتكرار في األداء االداري

الحلول السهلة ما يزيد المشكلة بدالً من بذل الجهود والوقت لحلها وألنهم ال يحثون عن حلول جذرية 

والشائعات التي تشيع نوعاً من عدم الثقة في ادارة المنظمة وعامليها وبين الجمهور . بل آنية ووقتية

  .ا واطفائها في الوقت المناسباذا لم يتم اكتشافه
 

 
   -:بشركات السياحة المخاطر  لتطبيق ادارةالمعوقات الفنية والتقنية 

وفى سبيل توفير ادارة المخاطر للقطاع السياحى تتضح أهمية الحد من المعوقات الفنية والتى تتمثـل    

، ة استخدام الحاسب االلـي      محدودي،  البدائل االلكترونية والتلفزيونية لعقد االجتماعات      فى عدم توفر    

التوجـد االت   ،  جهـزة الفـاكس     وعدم توفر أ  ا،  انظمة االتصاالت وتمرير المعلومات     وعدم توفر   

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-12-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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محدوديـة   ،   حفظ وتخزين المواد واالجهزة والمعدات غيـر سـليم         ،   لتصوير المستندات  متطورة  

  .ة للهواتف الحديثةشبكة داخليوعدم توفر  ، استخدام المفكرة االلكترونية لتنظيم المواعيد

  

    -:سبل تطوير األداء المالى لشركات السياحة فى اطار ادارة المخاطر 
يتطلب توفير وتفعيل ادارة المخاطر فى مواجهة المخاطر السياحية تهيئة البيئـة داخـل الـشركات                

السياحية فى ضوء الحد من المعوقات الخارجية لهذه الشركات من جهة وكذلك من خالل الحد مـن                 

وايضا اتخاذ مجموعة من االحراءات المالية لدعم القـدرات         ) الداخلية  ( المعوقات التنظيمية والفنية    

  -:المالية لشركات السياحة من خالل 

تنفيذ عمليات اندماج فيما بينها لتشكيل كيانات اقتـصادية قويـة لمواجهـة             بسياحة  الشركات   قيام   -

ارتفاع التكاليف التـشغيلية للـشركات      ومع   منها،   ، خصوصاً للشركات الصغيرة   ات  ألزماتداعيات  

بسبب عـدم قـدرتها     ها  اتخاذ قرار أصحاب تلك الشركات بإغالق     وتصفية أعمالها   بدال من   السياحية  

  .على تلبية نفقاتها لعدم وجود السيولة لتسديد نفقاتها مع تراجع الحركة السياحية

مة السياحية والمتوقـع حـدوثها مـستقبالً         وضع دليل للمخاطر واالزمات التي تتعرض لها المنظ        -

اعتماداً على خبراء في بناء برنامج معلوماتي حديث ومتطور للتنبؤ باالزمات المتوقعـة والطارئـة               

  . لتدعم مراكز اتخاذ القرار بالمعلومات الدقيقة والمناسبة الدارتها

لرقمية ، ومصادر المعلومـات      اتجاه شركات السياحة الى االدارة االلكترونية فى ظل التكنولوجيا ا          -

  .المشاركة في المؤتمرات وحضور المحاضرات فيما يتعلق بإدارة المخاطرو.االلكترونية

عقد دورات تدريبية فيما يتعلق بتأهيل الموظفين وتحضيرهم للتعامـل مـع            ل اتجاه شركات السياحة  -

اد األمن والتأكدمن صـحة  زيادة االهتمام بتدريب أفر والمخاطر واألزمات وإدارتها على أفضل وجه   

وتطوير أسـاليب  , السياحة  زيادة االهتمام بحوافز أفراد األمن العاملين فى مجالوودقة المعلومات 

وذلك إليصال النصائح و التعليمات الهامـة       ) بلغات متعددة (توفير المنشورات   ورجال األمن    تعامل  

  .للسياح لحفظ أمنهم و سالمتهم 

المكانية الوصـول للـسائح      ستخدام أدوات التسويق السياحي اإللكتروني    ال  اتجاه شركات السياحة   -

تكثيف الحمالت الترويجية والتسويقية في     أكثر من أي وقت مضي والمنافسة في السوق السياحي ، و          

تنشط دور شركات   ل، إلى جانب رصد ميزانية للدعاية المشتركة مع وكاالت السفر والسياحة             الخارج

  . السياحة

لبناء قاعدة بيانات عن أنواع المخاطر وأسبابها ونتائجها من ثـم المعرفـة               شركات السياحة   اتجاه -

التامة بمدى تنوع هذا المنتج الموجود لدي المقصد السياحي وكيفية عرضه بطريقة متميـزة تتـيح                

  .تنوعة ومميزاته

وائـد ماليـة    عتـوفير   لالشتراك فى صندوق حكومى للمخاطر واالزمات ل        اتجاه شركات السياحة   -

  .مناسبة فى حالة حدوث المخاطر واألزمات 
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 دور فاعل للدولة القامة مركز ألدارة المخاطر وادارة االزمات بوزارة السياحة وكذلك انشاء قسم -

أو وحدة متخصصة مسئولة عن ادارة المخاطر واالزمات بالشركات السياحية لرصد االحداث 

  .  قطاع السياحة عموماً والمنظمات السياحية المتخصصة الطارئة والمخاطر واالزمات التي تواجه

 دور فاعل للدولة تحقيق االتصاالت الدائمة والتنسيق المستمر مع مسؤولي ادارة المخاطر -

واالزمات في منظمات االعمال السياحية المتخصصة والتنسيق مع مسؤولي ادارة االزمات في 

وزارة النقل،وزارة البيئة، وزارة التخطيط، (ياحي الجهات والوزارات ذات العالقة بالقطاع الس

  ) . وزارة المالية

 دور فاعل للدولة فى وضع برنامج موحد متكامل الدارة المخاطر واالزمات من خالل فريق عمل -

ويتم اختيار الفريق على متخصص الدارة المخاطر واالزمات يعمل على التبؤ باالزمات واالحداث 

 وخبراء االتصال مفاوضي االزمةم تخصصاته هم محللي االزمات واساس طبيعة الخطر وأه

  . وخبراء في ضخ أفكار جديدة

فى مجال االعالم واالتصاالت الدارة المخاطر السياحية حيث يبرز دور وسائل            دور فاعل للدولة     -

ام االعالم واالتصاالت من خالل مراعاة اقامة مركز اتصال يكون المصدرالرئيسي للمعلومات مـا د             

  . تأثير االزمة متواصالً وهو المسؤول عن تزويد الصحافة بالمعلومات

تحفيز الطيران العارض لشركات الطيران الجديدة في المقصد المصري، إلـى جانـب الـسوق                -

  العربية التي تعد بالنسبة لمصر مهمة جدا 

زمات السياحية مـن    ونشر الوعي بادارة المخاطر واداة اال     عمالئهم   السياحة تجاه    شركاتلية  ئومس-

, )بلغات متعـددة  (توفير المنشورات   خالل اقامة الندوات والبرامج الثقافية التدريبية لكل المستويات و        

السياح في الدولـة فـي      شركات السياحة    ةساعدوموذلك إليصال النصائح والتعليمات الهامة للسياح       

  . ية للحد من مخاطر األمن والسالمةاتخاذ اإلجراءات الكافوإيقاف رحالتهم ولمخاطر لحالة التعرض 

 ضرورة وجود دور فاعل للحكومة فى ادارة المخاطر فى القطاع السياحى مـن خـالل تـشريع                  -

يساعد جميع األطراف ذات العالقة بصناعة السياحة على مواجهة المخاطر واألزمات وذلـك مـن               

  -:خالل 

من مبالغ التأمين التـى تقـوم شـركات          االلتزام بانشاء صندوق للمخاطر واألزمات يتم تمويله         -أ

  .السياحة بسدادها للدولة والزام جميع الفنادق السياحية باالشتراك فيه 

 ماليالتأمين ال رفع قيمة التأمين الى مبلغ تتراوح من مليون جنيه الى ثالثة ماليين جنيه بدال من               -ب

القـانون رقـم   فى ظل  ائتي ألف جنيهلوزارة السياحة وفقًا لما تحدده الالئحة بما ال يجاوز م الحالى

  . بتعديل قانون شركات السياحة٢٠٠٨ لسنة ١٢٥

تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجويـة ونهريـة          بللشركات التى تقوم     رفع قيمة التأمين     -جـ

الى مبلغ خمسة ماليين جنيه فى ظل تكرار الحوادث المرورية وخاصة فـى منطقـة               .لنقل السائحين 

  .سيناء 
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ة تطوير األداء المالى لشركات السياحة من خالل تكوين مخصـصات كافيـة لمواجهـة               ضرور -

المخاطر المتكررة ويعرف المخصص بأنه احتجاز جزء من األرباح فى شركة السياحة لمواجهة             

أعمال تـأمين   وكذلك مباشرة   )  2010هادي دعية،   (خسائر مؤكة الحدوث وغير محددة القيمة       

دفهم الحادث واحاطتهم بالرعاية الصحية الكاملة، واسـتكمال ترتيبـات          ونقل السياح اللذين استه   

عوائد مالية مناسبة فى حالة     توفير  واالشتراك فى صندوق حكومى للمخاطر واالزمات ل      . سفرهم  

تغطية تأمينية لنشاط العمال السياحيين ويجـب أن تكـون هـذه            و. حدوث المخاطر واألزمات    

تأمينية شاملة على الشركة السياحية ككل وعلى جميع ممتلكاتها ،           وأيضا تغطية    إجبارية    التغطية

معهم ،  تعامل  الوتطوير أساليب   , السياحة   زيادة االهتمام بحوافز أفراد األمن العاملين فى مجال       و

 وبما يسمح بادارة الـسيولة      البطالة للمرشدين السياحيين   وجود ضمانات اجتماعية كافية لتأمين    و

 ويدعم قدراتها على مواجهة المخاطر واألزمات المتكررة التى تواجههـا           داخل شركات السياحة  

  .ة المصرية ويؤدى فى المحصلة الى مردود ايجابى لصالح صناعة السياح

  

  المبحـث الثالث

  الدراسة الميدانية                          

  

  :جتمع الدراسة وعينتهام
  -:ة اشتملت الدراسة الميدانية على العناصر التالي

  اعتمد الباحث على أسلوب المقابلة الشخصية مع مديرى شركات الـسياحة            : مصادر البيانات    -أ

كما اعتمد الباحث على استخدام أسلوب قائمة االستقصاء كوسيلة من وسـائل            . بمحافظة االسكندرية   

مفـردات  جمع البيانات الالزمة للبحث وقد تم عمل اختبار مبدئى للقائمة ميدانيا من خـالل بعـض                 

مجتمع الدراسة وفى ضوء نتائج االختبار تم تعديل بعض عبارات االستقصاء وحذف بعضها اآلخر              

  % 75وقد تم تنفيذ االستمارة ميدانيا عن طريق المقابلة الشخصية وقد بلغت نسبة االستجابة 

مديرى شركات السياحة بمحافظة االسـكندرية      يتمثل مجتمع الدراسة فى      : مجتمع الدراسة    -ب 

  .ويوضح الجدول التالى عدد الردود الصحيحة التى  تم إخضاعها للتحليل االحصائى 

  -: شركات السياحة بمدينة االسكندرية 
  نسبة االستجابة  اجمالى القوائم الواردة  اجمالى القوائم الموزعة  بيان

  %75  12  16  شركات السياحة

قام الباحث بتفريغ البيانات الواردة بقائمة االستقصاء        -:  نتائج الدراسة الميدانية     تحليلجـ    

بهدف تحديد درجة أهمية كل منها للتحقق من صحة فروض البحث ، وقد تم استخدام مجموعة مـن                  

 تـم  حيـث  ) Descriptive Statistics( ومنها االحصاء الوصفى  )SPSS(األساليب األحصائية 
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استخدام التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لمعالجة البيانات ، وكذلك معامل كرونبـاخ            

حيث استخدم هذا المعامل للتحقق من ثبات أداةاالقياس المستخدمة وبلغت  ) Cronbach Alpha(ألفا 

ـ         %) 97( قيمة معامل كرونباخ ألفا      فـى  %) 60(ة  وهى نسبة جيدة كونها أعلى من النـسبة المقبول

بحوث العلوم االنسانية مما يشير الى أن قائمة االستقصاء تتصف بدرجة مناسـبة مـن الثبـات  ،                   

  .وأخيرا واختبار االنحدار البسيط لقياس تأثير العالقة بين متغير مستقل واحد والمتغير التابع 

  : تم اختبار فروض الدراسة على النحو التالى :  اختبارات الفروض -د

فاعلية ادارة المخاطرالسياحية والحـد مـن       ذات داللة إحصائية بين     عالقة  توجد   :األول  الفرض  

  .اآلثار السلبية على شركات السياحة 

  

  

  

  )1(جدول رقم 

  -:اآلثار السلبية المتعددة لغياب ادارة المخاطر السياحية
 المتوسط

 الحسابى

 االنحراف

 المعيارى
 الرتبة

اليف تشغيل وادارة المرافق آثار مادية نتيجة ارتفاع في تك

السياحية والتى تؤدى الى انخفاض في القيمة المضافة المتحققة 

  .للنشاط

4.87  0.862  1  

آثار مادية نتيجة تخفيض مرتبات العاملين أو االستغناء عن 

العمالة فى القطاع السياحى وما يرتبط بذلك من آثار اقتصادية 

  سلبية

4.77  1.142  2  

ة نتيجة تشويه سمعة مصر دولياً كونها مقصد آثار معنوية ونفسي

سياحي غير آمن مما أثر على الطلب السياحي الخارجي وحتى 

  الطلب المحلي

3.74  1.290  7  

 آثار مادية نتيجة تلوث البيئة من العمليات العسكرية واستخدام 

االسلحة وتلوث الماء والهواء والتربة وتدهور الصحة العامة 

  .وانتشار االوبئة 

4.2  0.989  3  

آثار نفسية ومعنوية نتيجة تكرار المخاطر واألزمات فى المجال 

  .السياحى 

4.08  1.084  4  

انخفاض أعداد السياح وانخفاض عدد الليالي  آثار مادية نتيجة

السياحية وكذلك االنخفاض في الدخل والتأثير على االقتصاد 

3.76  1.348  6  
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  القومي 

 انخفاض العرض السياحي نتيجة بآثار مادية نتيجة الخسائر بسب

  .الممتلكات   منالتدمير وحرق العديد 

3.84  0.997  5  

 آثار مادية نتيجة الخسائر التى تنتج عن ضعف االستثمار 

  .السياحى والتوسع فى اقامة منشآت سياحية جديدة 

3.72  1.195  8  

توقف نشاط أغلب المؤسسات والمنظمات  آثار مادية نتيجة 

  السياحية 

3.74  1.290  7  

 االثر السلبي على الطلب السياحي المحلي آثار مادية نتيجة

  والخارجي

4.2  0.989  3  

ويتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية الجابات عينة الدراسة حول العبارات التى تقيس              

 -4.52( بين  تراوحت اآلثار السلبية على شركات السياحة فى ظل عدم فاعلية ادارة المخاطرالسياحية          

ثار المادية نتيجة ارتفـاع     وجاءت اآل  وتشير هذه المتوسطات الى موافقة عينة الدراسة عليها         )3.72

في تكاليف تشغيل وادارة المرافق السياحية والتى تؤدى الى انخفاض في القيمة المـضافة المتحققـة                

ار اآلت فى حـين جـاء       ) 4.87(فى المرتبة األولى إذ بلغ المتوسط الحسابى لهذه العبارة          للنشاط   ث

ة  نتيجة تخفيض مرتبات العاملين أو االستغناء عن العمالة فى القطاع السياحى وما يرتبط بذلك              المادي

ت ، وجـاء  ) 4.77(فى المرتبة الثانية إذ بلغ المتوسط الحسابى لهذه العبارة           من آثار اقتصادية سلبية   

العمليات العسكرية واستخدام االسلحة وتلـوث المـاء        آثار مادية نتيجة تلوث البيئة من       اآلثارالمادية  

  .فى المرتبة الثالثة والهواء والتربة وتدهور الصحة العامة وانتشار االوبئة 

  

  نتائج اختبار الفرض األول 
T الجدولية T االمحسوبة   SIG T نتيجية الفرضية العدمية

  رفض  0.000  6.432  2.0096

تحت )  الجدولية T(أكبر من قيمة )  المحسوبة T( واتضح أن قيمة T – testوقد تم استخدام اختبار 

فاعلية ادارة المخاطرالسياحية تؤدى الى الحد من       ومن ثم نقبل الفرض أى أن        ) 0.05( مستوى داللة 

  .اآلثار السلبية على شركات السياحة 

  

لـسياحية بـشركات    فاعلية ادارة المخاطرا  ذات داللة إحصائية بين     عالقة  توجد   :الفرض الثانى   

  .السياحة والمعوقات الخارجية 

  )2(جدول رقم 
الرتبة االنحراف  المتوسطالمعوقات الخارجية لتطبيق ادارة المخاطر السياحية بشركات 
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 المعيارى الحسابى   -:السياحة

  غياب التنسيق والتنظيم المطلوب بين المنظمات السياحية

  ق بادارة المخاطر ذات العالقة بصناعة السياحة فيما يتعل

4.59  0.862  1  

  2  1.142  4.3  غياب تشريع حكومى بوجود صندوق للمخاطر واألزمات 

  7  1.290  3.74  تأخير متعمد أوغير متعمد فى وضع اطار قانونى 

  3  0.989  4.2  .المخاطر دم وعى منظمات السياحة لتقبل فكرة إدارةع

  4  1.084  4.08  .خاطر  المعدم توفرالموارد الالزمة لتمويل إدارة

  6  1.348  3.66  القدرات على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات نقص في

  5  0.997  3.84  عدم وجود دور فاعل لوزارة السياحة فى ادارة المخاطر 

 تقيس  ويتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية الجابات عينة الدراسة حول العبارات التى            

 بـشركات الـسياحة تراوحـت       ادارة المخاطرالسياحية المعوقات الخارجية التى تحول دون تطبيق       

غيـاب التنـسيق    وتشير هذه المتوسطات الى موافقة عينة الدراسة عليها وجاء            )3.66 -4.95(بين

  المخـاطر  والتنظيم المطلوب بين المنظمات السياحية ذات العالقة بصناعة السياحة فيما يتعلق بادارة           

غيـاب تـشريع    فى حين جـاء      ) 4.59(  فى المرتبة األولى إذ بلغ المتوسط الحسابى لهذه العبارة          

فى المرتبة الثانية إذ بلغ المتوسط الحسابى لهذه العبارة         حكومى بوجود صندوق للمخاطر واألزمات      

لمرتبة الثالثـة  إذ      فى ا  المخاطر دم وعى منظمات السياحة لتقبل فكرة إدارة      ع عدم   ، وجاء  ) 4.30(

   ) .4.30(بلغ المتوسط الحسابى لهذه العبارة 

  نتائج اختبار الفرض االثانى 
T الجدولية T االمحسوبة   SIG T نتيجية الفرضية العدمية

  رفض  0.000  4.543  1.9843

تحت )  الجدولية T(أكبر من قيمة )  المحسوبة T( واتضح أن قيمة T – testوقد تم استخدام اختبار 

فاعلية ادارة المخاطرالسياحية ترتبط بالحد مـن       ومن ثم نقبل الفرض أى أن        ) 0.05( مستوى داللة 

  .المعوقات الخارجية لتطبيقها فى شركات السياحة 

فاعلية ادارة المخاطرالسياحية والحد من إحصائية بين  ذات داللةعالقة توجد :الفرض الثالث 

  . السياحة والفنية بشركاتلمعوقات التنظيمية ا

  )3(جدول رقم 
السياحية فى المخاطرادارة لتطبيق المعوقات التنظيمية 

  -:شركات السياحة 

 المتوسط

 الحسابى

 االنحراف

 المعيارى
 الرتبة

  1  0.862  4.90  . المعلومات الخاطئة عن االزمات التي تواجه الشركة 

  2  1.142  4.86  . ضعف المهارات القيادية في ادارة الشركة 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-12-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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  7  1.290  3.74  . فسير الخاطئ لألمور الطارئة والمفاجئة التي تحدثالت

  3  0.989  4.70  الشائعات التي تشيع نوعاً من عدم الثقة في ادارة الشركة  

  4  1.084  4.45  الضغوط الداخلية والخارجية على اداء االشركة  

  6  1.348  3.76  الشركةالتوزيع العشوائي للمهام داخل 

  5  0.997  3.84  .  بين االدارة والعاملينتعارض االهداف 

الجمود والتكرار في األداء االداري حيث ال يقبلون بالتغير 

  . والتطوير والفكري 

3.44  1.0132  8  

  9  1.111  3.21  ضعف التنسيق بين األقسام بالشركة 
  

                                           

  )4(جدول رقم 
السياحية فى شركات المخاطرادارة لفنية لتطبيق المعوقات ا

  -:السياحة

 المتوسط

 الحسابى

 االنحراف

 المعيارى
 الرتبة

  3  0.862  4.11  لتصوير المستندات  متطورة حديثة واالت عدم توفر 

  2  1.142  4.2   واالجهزة والمعدات غير سليمالمعلوماتحفظ وتخزين 

  7  1.290  3.74  محدودية استخدام المفكرة االلكترونية لتنظيم المواعيد 

  4  1.084  4.08  شبكة داخلية للهواتف الحديثةعدم توفر 

  6  1.348  3.76  الجتماعات االبدائل االلكترونية والتلفزيونية لعقد عدم كفاية  

  5  0.997  3.84  اجهزة الفاكس ومحدودية استخدام الحاسب االلي  

  1  0.862  4.52  انظمة االتصاالت وتمرير المعلومات عدم توفر 

  

أن المتوسطات الحسابية الجابات عينة الدراسة حول العبـارات التـى           ) 3(ويتضح من الجدول رقم     

بشركات السياحة تراوحـت     ادارة المخاطرالسياحية  تقيس المعوقات التنظيمية التى تحول دون تطبيق      

 المعلومـات  وجـاءت    وتشير هذه المتوسطات الى موافقة عينة الدراسة عليها        ) 3.21 -4.90(بين

(  فى المرتبة األولى إذ بلغ المتوسط الحسابى لهذه العبارة          الخاطئة عن االزمات التي تواجه الشركة       

 فى المرتبة الثانية إذ بلغ المتوسط       ضعف المهارات القيادية في ادارة الشركة     ت فى حين جاء   ) 4.90

فى ثقة في ادارة الشركة       الشائعات التي تشيع نوعاً من عدم ال       ، وجاء  ) 4.86(الحسابى لهذه العبارة    

   ) . 4.70(المرتبة الثالثة إذ بلغ المتوسط الحسابى لهذه العبارة 

  

أن المتوسطات الحسابية الجابات عينة الدراسة حول العبارات التى         ) 4(كما يتضح من الجدول رقم      

وحـت  بـشركات الـسياحة ترا     ادارة المخاطرالسياحية  تقيس المعوقات الفنية التى تحول دون تطبيق      
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انظمـة   عدم توفر    وجاءوتشير هذه المتوسطات الى موافقة عينة الدراسة عليها          ) 3.74 -4.52(بين

فى  ) 4.52(فى المرتبة األولى إذ بلغ المتوسط الحسابى لهذه العبارة          االتصاالت وتمرير المعلومات    

ة إذ بلغ المتوسط    فى المرتبة الثاني    واالجهزة والمعدات غير سليم    المعلوماتحفظ وتخزين    حين جاء 

فـى   لتصوير المـستندات   متطورة  حديثة و االت  عدم توفر    ، وجاء  ) 4.20(الحسابى لهذه العبارة    

  ) .4.11(المرتبة الثالثة  إذ بلغ المتوسط الحسابى لهذه العبارة 

  نتائج اختبار الفرض الثالث 
  

T الجدولية T االمحسوبة   SIG T نتيجية الفرضية العدمية
  رفض  0.000  5.435  1.231

تحت )  الجدولية T(أكبر من قيمة )  المحسوبة T( واتضح أن قيمة T – testوقد تم استخدام اختبار 

فاعلية ادارة المخاطرالسياحية تؤدى الى الحد من       ومن ثم نقبل الفرض أى أن        ) 0.05( مستوى داللة 

  .اآلثار السلبية على شركات السياحة 
  

فاعلية ادارة المخاطر السياحية وتطـوير      ذات داللة إحصائية بين      عالقةتوجد   :رابع  الفرض ال 

  .األداء المالى لشركات السياحة 

  )5(جدول رقم 
سبل تطوير األداء المالى لشركات السياحة فى اطار ادارة 

  المخاطر 

     -:من خالل اتجاهها الى 

  المتوسط

  الحسابى

االنحراف 

  المعيارى

الرت

  بة 

رصد  ولسياحياالمخصصة للتنشيط    ماليةزيادة االعتمادات ال 

  .استخدام أدوات التسويق السياحي اإللكتروني  ميزانية للدعاية 

4.65  0.764  4  

وااللتزام العمال السياحيين  اجبارية على الشركة وتغطية تأمينية

  بسداد األقساط

4.70  0.875  3  

  9  1.110  3.65  . بناء قاعدة بيانات عن أنواع المخاطر وأسبابها ونتائجها 

  1  0.988  4.80  تكوين مخصصات كافية لمواجهة المخاطر المتكررة 

  6  1.059  3.98  معهمتعامل الزيادة االهتمام بحوافز أفراد األمن وتطوير أساليب 

البطالة للمرشدين  جود ضمانات اجتماعية كافية لتأمينو

  السياحيين

4.43  1.087  5  

وية قادرة على مواجهة االندماج وتكوين كيانات اقتصادية ق

  . المخاطر

3.80  1.085  7  

  8  1.076  3.75االنترنت والبريد ر واستخدام تعميم االتصال الشبكى بالكمبيوت
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  ىااللكترون

إدارة عن المشاركة في المؤتمرات الدولية وحضور محاضرات 

  .المخاطر

3.45  1.320  10  

  11  0.974  3.41 .المخاطرمع  للتعاملأفراد األمن و لموظفينلعقد دورات تدريبية 

توفير المنشورات وذلك إليصال التعليمات الهامة للسياح لحفظ 

  أمنهم 

3.24  1.204  12  

عوائد مالية مناسبة فى توفير االشتراك فى صندوق للمخاطر ل

  األزمات

4.77  0.879  2  

  

ارات التى تقيس   ويتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية الجابات عينة الدراسة حول العب           

 -4.80(سبل تطوير األداء المالى لشركات السياحة فى اطار ادارة المخاطرالسياحية تراوحت بـين            

تكـوين مخصـصات كافيـة      وجاء   وتشير هذه المتوسطات الى موافقة عينة الدراسة عليها         )3.24

فى  ) 4.80(  عبارة  فى المرتبة األولى إذ بلغ المتوسط الحسابى لهذه ال         لمواجهة المخاطر المتكررة    

فى المرتبة الثانية إذ بلغ     عوائد مالية مناسبة    توفير  االشتراك فى صندوق حكومى للمخاطر ل     حين جاء   

العمـال   اجباريـة علـى الـشركة و       تغطية تأمينية  ، وجاء ) 4.77(المتوسط الحسابى لهذه العبارة     

 ) 4.70(المتوسط الحسابى لهذه العبارة     فى المرتبة الثالثة  إذ بلغ       وااللتزام بسداد األقساط    السياحيين  

.  

  نتائج اختبار الفرض الرابع 
T الجدولية T االمحسوبة   SIG T نتيجية الفرضية العدمية

  رفض  0.000  3.432  1.211

)  الجدوليـة  T(أكبر من قيمـة  )  المحسوبة T( واتضح أن قيمة T – test وقد تم استخدام اختبار 

فاعليـة ادارة المخاطرالـسياحية تـرتبط       ومن ثم نقبل الفرض أى أن        ) 0.05( تحت مستوى داللة  

  .ارتباطا كبيرا بتطوير األداء المالى لشركات السياحة 
  

فاعلية ادارة المخاطر السياحية ودعـم      ذات داللة إحصائية بين     عالقة  توجد   :خامس  الفرض ال 

  .صناعة السياحة

  )6(جدول رقم 
 صناعة السياحة ادارة المخاطر السياحية فى دعمدور 

   -: من خالل اتجاه شركات السياحة نحو المصرية

 المتوسط

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

الرتبة 

االستثمار فى ادارة المخاطر من خالل التدريب المكثف 

  والمستمر للعاملين 

4.80  0.762  2  
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األنظمة داخل الشركة لتناقل المعلومات عبر إعادة هندسة 

  . تقنيات اإلنترنت

3.54  1.142  9  

  1  0.862  4.95  .ة يلسياحالدارة المخاطر اوضع قانون 

تحديث وسائل االتصال المتاحة للقطاع السياحى بما  

  يتمشى والعصر

3.66  1.142  8  

  10  1.290  3.45  تعظيم المزايا التنافسية للخدمات السياحية المصرية

تخفيض األخطاء إلى التقييم الموضوعي ألداء العاملين و

  .قل ما يمكن أ

3.34  1.084  11  

الموازنة بين المتطلبات االستراتيجية واإلدارية، 

  .والمتطلبات الفنية والمالية

3.76  1.348  7  

  5  0.362  4.32  العودة السريعة لمزاولة نشاطها بعد التوقف الجزئى

  6  1.142  4.20  .سرعة أداء الخدمات للعمالء مع الحفاظ على جودتها

ن كل أو جزء من العاملين بالشركة فى عدم االستغناء ع

  .ظل األزمة 

4.45  0.432  4  

تخفيض تكاليف التشغيل ألداء الخدملت السياحية 

  .وتخفيض وقت األداء 

3.22  1.084  12  

وتطوير )ممتلكات شركة السياحة ( الحفاظ على األصول 

  أدائها

4.65  0.654  3  

  

الجابات عينة الدراسة حول العبارات التى تقيس       ويتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية        

 من خالل دعم شـركات الـسياحة        ادارة المخاطر السياحية فى دعم صناعة السياحة المصرية       دور  

وضـع  وتشير هذه المتوسطات الى موافقة عينة الدراسة عليها وجاء            )3.22 -4.95(تراوحت بين 

 ) 4.95(   إذ بلغ المتوسط الحسابى لهذه العبـارة  فى المرتبة األولىة  يلسياحالدارة المخاطر ا  قانون  

فى المرتبة  االستثمار فى ادارة المخاطر من خالل التدريب المكثف والمستمر للعاملين           فى حين جاء    

ممتلكات شركة  (  الحفاظ على األصول     ، وجاء  ) 4.80(الثانية إذ بلغ المتوسط الحسابى لهذه العبارة        

 عدم  وجاء ) 4.65(لمرتبة الثالثة  إذ بلغ المتوسط الحسابى لهذه العبارة          فى ا وتطوير أدائها   )السياحة  

فى المرتبة الرابعة إذ    االستغناء عن كل أو جزء من العاملين بالشركة فى ظل األزمة وتطوير أدائها              

   ).4.45(بلغ المتوسط الحسابى لهذه العبارة 
  

   -:نتائج اختبار الفرض الخامس 
T الجدولية Tة  االمحسوب  SIG T نتيجية الفرضية العدمية

  رفض  0.000  5.432  1.876
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تحت )  الجدولية T(أكبر من قيمة )  المحسوبة T( واتضح أن قيمة T – testوقد تم استخدام اختبار 

فاعلية ادارة المخاطرالسياحية تؤدى الـى دعـم        ومن ثم نقبل الفرض أى أن        ) 0.05( مستوى داللة 

  .م شركات السياحة صناعة السياحة ومن ثم دع
  

  

   :النتائج والتوصيات

  :أوالً النتائج 
يتأثر النظام السياحي بمشاكل ومخاطرعديدة ، وتعمل شركات السياحة في بيئة تتسم بالتنوع  -1

والمصاعب والخطر وسرعة الحركة فتواجه مخاطر بيئية، ومخاطروأزمات سياسية وأخرى 

  . ى مخاطر تكنولوجية وتنافسيةاقتصادية واجتماعية وأزمات صحية وثقافية وحت

هناك بطء في انتشار الوعي بادارة المخاطر وادارة االزمات واساليبها ونتائجها فى القطاع  -2

السياحى بالرغم من تكرار المخاطر واالزمات السياحية ، وافتقاده الى خطة الدارة االزمات وتوفير 

 . ت والخبرات المتخصصة في هذا المجالالموارد الالزمة لتطبيقها ومن أهم هذه الموارد المهارا

تتعدد اآلثار السلبية على جميع المنظمات السياحية ومنها شركات السياحة فى ظل غياب ادارة  -3

المخاطر السياحية ، أوفى ظل تطبيق أسلوب ادارة غير اسليم لمواجهة أزمة أوخطر تتعرض له 

 . خرىالدولة أو المنظمات السياحية مما يساعد فى خلق أزمات ا

تعدد المعوقات التى تواجه شركات السياحة عند تطبيق ادارة المخاطر السياحية والتى يمكن  -4

 .تصنيفها الى معوقات خارجية ، وأيضا معوقات داخلية والتى تضم المعوقات التنظيمية والفنية 

لضمان وضع خطة متكاملة  الغياب الكامل والغير مبرر من قبل الحكومة وأجهزتها الرسمية فى - 5

  .  فى ظل تشريع يحكم ذلكإدارة المخاطر واألزمات التي قد تتعرض لها الدولة

ضمان إدارة  ضعف األداء المالى لشركات السياحة فى ظل التشريعات السياحية الحالية فى - 6

  .السياحية ، ومن ثم توفير الموارد المالية الالزمة الدارة المخاطر السياحية المخاطر واألزمات 
  

  

   -:التوصيات يا ثان
خـالل تـشريع     ضرورة وجود دور فاعل للحكومة فى ادارة المخاطر فى القطاع السياحى من              -1

يساعد جميع األطراف ذات العالقة بصناعة السياحة على مواجهة المخاطر واألزمات وذلـك مـن               

  -:خالل 

 مبالغ التأمين التـى      االلتزام بانشاء صندوق حكومى للمخاطر واألزمات السياحية يتم تمويله من          -أ

  .تقوم شركات السياحة بسدادها للدولة والزام جميع الفنادق السياحية باالشتراك فيه 
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 رفع قيمة التأمين عند الترخيص لشركات السياحة الى مبلغ تتراوح من مليون جنيه الى ثالثـة                 -ب

ده الالئحـة بمـا ال يجـاوز    لوزارة السياحة وفقًا لما تحد  الحالىماليالتأمين الماليين جنيه بدال من 

  . بتعديل قانون شركات السياحة٢٠٠٨ لسنة ١٢٥القانون رقم فى ظل  مائتي ألف جنيه

تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجويـة ونهريـة          بللشركات التى تقوم     رفع قيمة التأمين     -جـ

اصة فـى منطقـة     الى مبلغ خمسة ماليين جنيه فى ظل تكرار الحوادث المرورية وخ          .لنقل السائحين 

  .سيناء 

 نشر الوعي بادارة المخاطر واداة االزمات السياحية من خالل اقامة الندوات والبـرامج الثقافيـة                -د

وذلك إليصال النـصائح والتعليمـات      , )بلغات متعددة (توفير المنشورات   التدريبية لكل المستويات و   

, لمخـاطر واألزمـات   لحالة التعرض   السياح في الدولة في     شركات السياحة    ةساعدومالهامة للسياح   

 .وضع آليات موجهة للسائح والقطاع السياحي و

 وضع دليل للمخاطر واالزمات التي تتعرض لها صناعة السياحة والمتوقـع حـدوثها مـستقبالً                -ه

اعتماداً على خبراء في بناء برنامج معلوماتي حديث ومتطور للتنبؤ باالزمات المتوقعـة والطارئـة               

  . اتخاذ القرار بالمعلومات الدقيقة والمناسبة ألدارتهالتدعم مراكز 

هذه مؤهلة إلدارة  تكوين إدارات مركزية لالزمات ، تتألف من فرق عمل الزام شركات السياحة ب-و

  .األزمات

فى مجال االعالم واالتصاالت الدارة المخاطر الـسياحية حيـث يبـرز دور              دور فاعل للدولة     -2

ت من خالل مراعاة اقامة مركز اتصال يكون المصدرالرئيسي للمعلومات          وسائل االعالم واالتصاال  

  . ما دام تأثير االزمة متواصالً وهو المسؤول عن تزويد الصحافة بالمعلومات

تنفيذ عمليات اندماج فيما بينها لتشكيل كيانات اقتـصادية قويـة لمواجهـة             بسياحة  الشركات  قيام  -3

اتخاذ وتصفية أعمالها   بدال من   اليف التشغيلية للشركات السياحية     ارتفاع التك ومع  ،  ات  ألزماتداعيات  

بسبب عدم قدرتها على تلبية نفقاتها لعدم وجود السيولة لتسديد          ها  قرار أصحاب تلك الشركات بإغالق    

فى لمواجهة التغيرات التى حدثت  إتخاذ خطوات ملموسةوضرورة نفقاتها مع تراجع الحركة السياحية

المعامالت الخارجية وفقا لتحرير التجارة الخـدمات تنفيـذا    ندماجات الكبيرة وتغيرالقطاع نتيجة لال

  . GATs التفاقية الجاتس

 تأهيل العناصر البشرية في شركات السياحة العربية نفـسياً وتقنيـاً ومهنيـاً ألدارة االزمـات                 -4

 وضرورة قيـام    ا المجال واالستفادة من االتفاقيات الدولية في مجال التدريب وتبادل الخبرات في هذ          

أوالتعامـل مـع    , تباع اإلجراءات األمنية من حيث التدريب لمعرفة اإلرهـابيين        بإ ةالسياحشركات  

حتـى ال   , أوالتعرف على وسائل األمن واالحتياطات المطلوبة لـذلك         , الظروف الطبيعة والكوارث  

  . تتعرض هذه الشركات إلى المسؤولية القانونية

دائم مع الجهات الرسمية  في وضع خطة شاملة إلدارة          التعاون  السياحة بال  ضرورة قيام شركات     -5

  . المخاطر، استشارة ذوي الخبرة في ذلك وهنالك مراجعة دائمة لهذه الخطة
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 ضرورة تطوير األداء المالى لشركات السياحة من خالل تكوين مخصـصات كافيـة لمواجهـة        -6

السياح اللذين استهدفهم الحادث واحاطتهم بالرعايـة       أعمال تأمين ونقل    المخاطر المتكررة ومباشرة    

واالشتراك فى صندوق دولى على المستوى العربـى        . الصحية الكاملة، واستكمال ترتيبات سفرهم      

تغطية تأمينيـة   و.عوائد مالية مناسبة فى حالة حدوث المخاطر واألزمات         توفير  للمخاطر واالزمات ل  

اجبارية وشاملة على   تغطية تأمينية   و،  إجبارية     هذه التغطية  لنشاط العمال السياحيين ويجب أن تكون     

وتطوير أسـاليب   , السياحة   زيادة االهتمام بحوافز أفراد األمن العاملين فى مجال       شركة السياحة ، و   

  .البطالة للمرشدين السياحيين وجود ضمانات اجتماعية كافية لتأمينمعهم ، و تعامل ال

المنافسة الـشديدة مـن      المخصصة للتنشيط والترويج السياحي لمواجهة         زيادة االعتمادات المالية   -7 

تكثيف الحمالت  و. صد ميزانية للدعاية المشتركة مع وكاالت السفر والسياحة         ور  .المقاصد السياحية 

، إلى جانب تكثيف الحمالت التسويقية المـشتركة مـع منظمـي             الترويجية والتسويقية في الخارج   

 أسواق جديدة واستخدام أساليب غير تقليدية لجذب السائحين وذلك في إطار خطط             اقتحاموالرحالت،  

تحفيز الطيران العارض لشركات الطيران     و .قصيرة األجل بالتوازي مع االستراتيجية العامة للوزارة      

   . الجديدة في المقصد المصري، إلى جانب السوق العربية التي تعد بالنسبة لمصر مهمة جدا 

ألزمـة   سائل االتصال المتاحة للقطاع السياحى بما يتمشى ومتطلبات العـصر تفاديـا  تحديث و -8

االتـصال   محتملة تتمثل فى انعزال كثير من وحدات القطاع عن العالم الخارجى لتخلـف وسـائل              

واستخدام االنترنت والبريد االلكترونى فى  Networks وضرورة تعميم االتصال الشبكى بالكمبيوتر

    . يق السياحىعمليات التسو
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  )1(ملحق رقم 

  قائمة استقصاء 
  ........................./ .األستاذ الفاضل 

  ......................                                 تحية طيبة وبعد 

لتقييم تطبيق ادارة المخاطر فى شركات السياحة لدعم صناعة السياحة فى           يقوم الباحث باعداد دراسة     

جابة على االسئلة الواردة    ويأمل الباحث فى تعاونكم معه باال     ضوء المخاطر المتعددة التى تواجهها ،       

بهذا االستبيان ذلك أن ما تقدمونه من اجابات ومقترحات سوف يكون لها بالغ األثر فى الوصول الى                 

  نتائج حقيقية تعكس الواقع العملى    

          .                                                                                   وتقبلوا خالص احترامى 

  الباحث  
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   - : معلومات خاصة -:القسم األول 

  األسم                                                          الوظيفة 

  : على كل سؤال من األسئلة التاليةحول درجة موافقتك ) ( يرجى وضع إشارة 

اآلثار السلبية المتعددة لغياب ادارة المخاطر ) 1(

   -:السياحية

غير 

 موافق

 )1(أبدا

غير 

 موافق

) 2(  

 محايد

)3(  

 موافق

)4(  

موافق 

  بشدة

)5(  

انخفاض أعداد السياح وانخفاض   آثار مادية نتيجة- 1

عدد الليالي السياحية وكذلك االنخفاض في الدخل 

  التأثير على االقتصاد القومي و

          

 انخفاض العرض  آثار مادية نتيجة الخسائر بسبب- 2

  .الممتلكات   منالسياحي نتيجة التدمير وحرق العديد 

          

 آثار مادية نتيجة الخسائر التى تنتج عن ضعف - 3

االستثمار السياحى والتوسع فى اقامة منشآت سياحية 

  .جديدة 

          

توقف نشاط أغلب المؤسسات ة نتيجة  آثار مادي- 4

  والمنظمات السياحية 

          

 االثر السلبي على الطلب  آثار مادية نتيجة- 5

  السياحي المحلي والخارجي

          

 آثار مادية نتيجة ارتفاع في تكاليف تشغيل وادارة - 6

المرافق السياحية والتى تؤدى الى انخفاض في القيمة 

  .المضافة المتحققة للنشاط

          

آثار مادية نتيجة تخفيض مرتبات العاملين أو  - 7

االستغناء عن العمالة فى القطاع السياحى وما يرتبط 

  بذلك من آثار اقتصادية سلبية

          

 آثار معنوية ونفسية نتيجة تشويه سمعة مصر - 8

دولياً كونها مقصد سياحي غير آمن مما أثر على 

  حليالطلب السياحي الخارجي وحتى الطلب الم

          

 آثار مادية نتيجة تلوث البيئة من العمليات - 9

العسكرية واستخدام االسلحة وتلوث الماء والهواء 

  .والتربة وتدهور الصحة العامة وانتشار االوبئة 

          

           آثار نفسية ومعنوية نتيجة تكرار المخاطر -10
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  .واألزمات فى المجال السياحى 
  

  فى المخاطر  بيق إدارةتطالخارجية لمعوقات ال) 2(

  -:شركات السياحة

غير 

  موافق

  )1(أبدا

غير 

 موافق

)2(  

 محايد

)3(  

 موافق

)4(  

 موافق

  بشدة

)5(  

 دم وعى منظمات السياحة لتقبل فكرة إدارة ع-1 

  .المخاطر

          

            .خاطر  الم عدم توفرالموارد الالزمة لتمويل إدارة- 2

القدرات على صعيد قطاع تكنولوجيا   في نقص- 3

  المعلومات

          

 عدم وجود دور فاعل لوزارة السياحة فى ادارة - 4

  المخاطر 

          

 غياب التنسيق والتنظيم المطلوب بين المنظمات - 5

  السياحية

 ذات العالقة بصناعة السياحة فيما يتعلق بادارة 

  المخاطر

          

وق للمخاطر  غياب تشريع حكومى بوجود صند- 6

  واألزمات 

          

             تأخير متعمد أوغير متعمد فى وضع اطار قانونى - 7

  

  تطبيق إدارةالتنظيمية لوقات المع)  3(

  المخاطر

  -:فى شركات السياحة

غير 

 موافق

 )1(أبدا

غير 

 موافق

)2(  

 محايد

)3(  

 موافق

)4(  

موافق 

  بشدة

)5(  

 المعلومات الخاطئة عن االزمات التي - 1

   الشركةتواجه

          

 التفسير الخاطئ لألمور الطارئة والمفاجئة - 2

  . التي تحدث

          

 الضغوط الداخلية والخارجية على اداء - 3

  الشركة

          

            ضعف المهارات القيادية في ادارة الشركة - 4
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الجمود والتكرار في األداء االداري حيث  - 5

  . ال يقبلون بالتغير والتطوير والفكري 

          

            . تعارض االهداف بين االدارة والعاملين - 6

الشائعات التي تشيع نوعاً من عدم الثقة  - 7

  في ادارة الشركة

          

             الشركة التوزيع العشوائي للمهام داخل - 8

 ضعف التنسيق بين االقسام والوحدات - 9

  بالشركة 

          

  

ادارة لتطبيق  الفنيةالمعوقات ) 4(

  -:حية فى شركات السياحة السياالمخاطر

غير 

 موافق

 )1(أبدا

غير 

 موافق

)2(  

 محايد

)3(  

 موافق

)4(  

موافق 

  بشدة

)5(  

البدائل االلكترونية والتلفزيونية  عدم كفاية  - 1

  الجتماعات العقد 

          

اجهزة ومحدودية استخدام الحاسب االلي  - 2

  الفاكس 

          

انظمة االتصاالت وتمرير عدم توفر  - 3

  مات المعلو

          

            لتصوير المستندات التوجد االت متطورة  - 4

حفظ وتخزين المواد واالجهزة والمعدات  - 5

  غير سليم

          

محدودية استخدام المفكرة االلكترونية  - 6

  لتنظيم المواعيد

          

            شبكة داخلية للهواتف الحديثةعدم توفر  -  7

  

لسياحة فى اطار سبل تطوير األداء المالى لشركات ا) 5(

  -:ادارة المخاطر من خالل اتجاهها الى 

غير 

  موافق

  )1(أبدا

غير 

  موافق

)2(  

 محايد

)3(  

  موافق

)4(  

موافق 

  بشدة

)5(  

 االندماج وتكوين كيانات اقتصادية قوية قادرة على - 1

  . مواجهة المخاطر

          

          االنترنت ر واستخدام تعميم االتصال الشبكى بالكمبيوت - 2
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  ىلكترونوالبريد اال

المشاركة في المؤتمرات الدولية وحضور محاضرات  - 3

  .إدارة المخاطرعن 

          

 مع للتعامل أفراد األمن و لموظفينلعقد دورات تدريبية  - 4

  . المخاطر 

          

توفير المنشورات وذلك إليصال التعليمات الهامة للسياح  - 5

  لحفظ أمنهم 

          

عوائد مالية توفير اطر ل االشتراك فى صندوق للمخ- 6

  مناسبة فى األزمات

          

 لسياحياالمخصصة للتنشيط    زيادة االعتمادات المالية - 7

استخدام أدوات التسويق السياحي رصد ميزانية للدعاية و

  .اإللكتروني  

          

العمال السياحيين  اجبارية على الشركة وتغطية تأمينية -8

  وااللتزام بسداد األقساط

          

 بناء قاعدة بيانات عن أنواع المخاطر وأسبابها ونتائجها - 9

.  

          

             تكوين مخصصات كافية لمواجهة المخاطر المتكررة -10

زيادة االهتمام بحوافز أفراد األمن وتطوير أساليب  - 11

  معهمتعامل ال

          

البطالة  وجود ضمانات اجتماعية كافية لتأمين - 12

  للمرشدين السياحيين

          

 

ادارة المخاطر السياحية فى دعم صناعة السياحة دور ) 6(

  :بدعم شركات السياحة على المصرية 

غير 

  موافق

  أبدا

)1(  
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  موافق

)2(  

  محايد

)3(  

  موافق

)4(  

موافق 
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             العودة السريعة لمزاولة نشاطها بعد التوقف الجزئى- 1

            .على جودتها سرعة أداء الخدمات للعمالء مع الحفاظ - 2

 عدم االستغناء عن كل أو جزء من العاملون بالشركة فى - 3

  .األزمة 

          

          تخفيض تكاليف التشغيل ألداء الخدملت السياحية  - 4
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  .وتخفيض وقت األداء 

             الحفاظ على األصول وتطوير أدائها- 5

            تعظيم المزايا التنافسية للخدمات السياحية المصرية - 6

تخفيض األخطاء إلى  التقييم الموضوعي ألداء العاملين و- 7

  .أقل ما يمكن 

          

 الموازنة بين المتطلبات االستراتيجية واإلدارية، - 8

  .والمتطلبات الفنية والمالية

          

تحديث وسائل االتصال المتاحة للقطاع السياحى بما  - -9

  يتمشى والعصر

          

اطر من خالل التدريب المكثف االستثمار فى ادارة المخ-10

  والمستمر للعاملين 

          

األنظمة داخل الشركة لتناقل المعلومات عبر  إعادة هندسة -11

  . تقنيات اإلنترنت

          

            .ة يلسياحالدارة المخاطر اوضع قانون  -12
  

  

  

  

  

   -:ملخص الدراسة
 والتى القطاع السياحيلتي يتعرض لها واألزمات ادارة وتقييم المخاطر إتتناول هذه الدراسة أهمية 

تؤدى الى انخفاض نسبة االشغال في جميع المرافق السياحية بما في ذلك خطوط الطيران مما يتطلب 

ضرورة تحليل اسباب انخفاض الطلب ، والتصرف على أسس مهنية واقتصادية سليمة ، وعلى 

 وكذلك صندوق ت واالمن السياحيح إنشاء مركز لألزمااقترالرغم من الجهود المبذولة ومنها ا

لهذه عالمياً إلدارة فعالة محليا وضرورة تنسيق الجهود فانه يلزم . زمات لألدارة للكوارث وإ

السياحة بتطوير أدائها المالى من خالل شركات األمر الذى يلزم معه ضرورة قيام ، لمخاطرا

إدارة مخاطرالسيولة  خالل ، وأيضا مناألزمات هذه على تجاوز تها قدرمخصصات مالية تدعم 

وقد تم إختبار فروض الدراسة النظرية من . جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر الكلية، باعتبارها 

خالل دراسة ميدانية على عينة من شركات السياحة فى محافظة االسكندرية للتأكد من إمكانيتها 

تعرف على معوقات وجود هذه تطبيق ادارة المخاطر ومدى توفر متطلبات تطبيقها فى اطار ال

  .االدارة لدعم صناعة السياحة 
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.األداء المالى لشركات السياحة , السيولة إدارة مخاطرالمخاطر  ،  :كلمات الدالةال  
 
Abstract:-  
 
This study addresses the importance of risk assessment and management and 
crises faced by the tourism sector, which lead to low occupancy rates in all the 
tourist facilities, including the airlines, which requires the need to analyze the 
reasons for a decline in demand, and act on the basis of professional and sound 
economic, and despite the efforts made and to propose establish a center for 
tourism and security crises as well as a fund for disasters and crisis 
management. It required the need to coordinate efforts locally and globally to 
effectively manage these risks, which is required with the need for tourism 
companies to develop financial performance through financial allocations to 
support their ability to overcome these crises, and also through the risks 
management as an integral part of overall risk management,. The hypotheses 
were tested through the theoretical study of a field study on a sample of 
tourism companies in the province of Alexandria to make sure of its potential 
application of risk management, and availability requirements of their 
application within the framework of constraints and identify the presence of 
this administration to support the tourism industry. 
 
Key words: risk management , The financial performance of tourism 
companies.  


