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أثر استراتيجية االستثمار السياحى على حركة السياحة فى مصر
(بالتطبيق على العين السخنة)
د.عالء الدين أسامة عبد اللطيف
مدرس بقسم الدراسات السياحية – معهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق بالمقطم
ملخص البحث:
تعتبرر السرياحة ارنااة المسرتقبل والماردر الرليسرى للردمل القرلمىف ولر لع با هرا تعتبرر اناررا
أساسيا لتقدم مار وتنميتها بي القرن الحالي .حيث أن العين السخنة تتمتر براليرير مرن ااميا رات
والمقلمات السياحية التي تمينها من منابسة العديرد مرن البلردان اىمرر بري لر ئ السرالحين .هر
المقلمات وااميا ات تمرل أهم مجاالت االسترمار السياحى بى أ قطرا يتعلرب بارنااة السرياحة
التررى مررن المتلق ر أن تتجسررد بررى منرراب اقتارراديةث والتماايررةث ومقابيررةث وبي يررة لماررلحة المجتم ر
المحلى  .له ا تم اتخاذ ملضل أمرر اسرتراتيجية االسرترمار السرياحى الرى يرادة الحر رة السرياحية
لمارر برالتطبيب الرى العرين السرخنة محرلر دراسرة  .ويسرتهد هر ا البحرث دراسرة اسرتراتيجية
االسترمار وأمرها الى يادة الحر رة السرياحية برى العرين السرخنةث وذلرع لمرا تتمتر برد مرن مرلارد
طبيعيةث ومقابية متنلاة تحقب أهدا التنمية االقتااديةث وااللتمااية برى ماررث وإلررا دراسرة
تحليليررة للاق ر الحر ررد السررياحية للعررين السررخنةث وإبرررا المعلقررات التررى تق ر أمررام يرراد ترردبب
االسترمار السياحى للمنطقة .ومن مم استخالص مجملاة من النتالج والمقترحات التي تسااد الى
تسليقها سياحياث وتحسين واق االسترمار السياحى بها.
الكلمات الدالة :استراتيجيةث االسترمار السياحىث حر ة السياحةث العين السخنة.
المقدمة:
تزمر منطقة العين السخنةف بالملارد السياحية (الطبيعيةث والرقابية) ظرا لتميزها بالتنل ث والتعدد
الرقابى الى امتداد حقب تاريخية طليلة ومريةث بااضابة إلى تنل مظاهر البي ة الطبيعية بهاف
وتل بر بعض الخدمات السياحيةف ل ه المقلمات تشيل اناار بار ة ومتميزة للج ئ
السياحىف وتحفز الى االسترمار السياحى بى مجال انااة السياحة التى تقلم الى االسترمار بى
الخدمات والتسهيالت السياحية ( مدمات ااقامةث وااااشة ).
إن االسترمار السياحى بى الرروة السياحية الطبيعيةث والرقابيةف بااضابة لالسترمار بى مجال
الخدمات والتسهيالت السياحية سييلن لد مناب اقتااديةث والتماايةث ومقابيةث وبي ية الى النطاق
المحلىف ما ا د سيشيل ملذلا للتلظي والتطبيب بى المناطب السياحية اىمر بمارف ظرا
للجلا ب اايجابية المتلقعة من ه ا االسترمار السياحى وانااة السياحةف والمتمرلة بى تلسي
القاادة االقتاادية المحليةث وتطلير شبيات النقل واالتااالتث ومدمات ومرابب البنية النحتيةث
وإدارة الملارد الرقابيةف بطريقة تعمل الى مدمة اىليال الحالية وترااى متطلبات أليال
المستقبل بى ملارد التنمية السياحية (اللحام.)7002,
مشكلة البحث:
اادة ما تسعى الدول إلى البحث ان تنل ماادر الدمل القلمىف لتضمن تلبر ماادر ابية
ودالمة لزيادة دملها وتحسيندف ومن بين ه الماادر الجديدة االسترمار السياحى بى الملارد
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السياحية الطبيعيةث والرقابيةف حيث تنظر رير من دول العالم إلى الرروة السياحية بلافها
الماادر الرليسية للدملف والمادر والملرد اىهم باالسترمار بيد.
وتتمرل مشيلة البحث بى ا خفاض فا ة االسترمار بى قطا السياحة لمنطقة العين السخنةث حيث
ا د لم يتم إستغالل بعض اىما ن السياحية الملللدة بالمنطقةث وإغفال المقلمات السياحية
الملللدة بهاف وادم إدراك الجهات المعنيد لإلميا ات السياحية بها ظرا لقالر السياسات
المتبعة للتسليب للمنطقة سياحياث والبط بي تنفي المشرواات السياحية القالمة بهاف مما يؤد إلى
ا خفاض تدبب االسترمار السياحى بها.
أهمية البحث:
تيمن أهمية البحث بى التعر الى مدينة العين السخنةف وأهميتها السياحيةث وإميا ية حار ابة
البيا ات والمقلمات السياحية الملللدة بهاث لتلظيفها اقتااديا ان طريب االسترمار السياحى بى
مجال انااة السياحةف حتى تدرج العين السخنة ضمن المقااد السياحية بى مارث واللالل
بها للمنابسة العالمية ليى تيلن ملض اهتمام السالح المحلىث وااقليمىث والدولىث و يادة تدبب
االسترمار السياحى بالمنطقة.
أهداف البحث:
 -1إبرا أمر االسترمار السياحى الى المجتم المحلى.
 -2إلقا الضل الى بي ة االسترمار السياحىث ومنامد بى مار.
 -3إبرا منطقة العين السخنة بلافها والهة سياحية لالسترمار السياحى بى مار ابر
الترويج اااالمى لجلا ب االسترمار السياحى بهاث وا تهاج استراتيجية تسليب الميان.
 -4تحديد المعلقات التى تق أمام ياد تدبب االسترمار السياحى لمنطقة العين السخنة.
 -5ألقا الضل الى مجاالت االسترمار السياحى بى العين السخنة.
 -6وض مقترحات لرب فا ة االسترمار السياحى بالعين السخنة.
فرضا البحث:
 -1إن االسترمار السرياحى برى المقلمرات والمرلارد السرياحية الطبيعيرةث والرقابيرة برى منطقرة
العين السخنة سييلن لد مناب اقتااديةث والتماايةث ومقابيةث وبي ية الى أبراد المجتم .
 -2هناك العديد من المعلقات التى تلالد يادة تدبب االسترمار السياحى بمنطقة العين
السخنة.
منهجية البحث:
تم استخدام المنهج اللافى بى ه ا البحث ان طريب لم البيا ات ان الظاهرة وتحليلهاث
واستنباط االستنتالات منها بشأن مشيلة البحث.
ما تم إمتيار أحد أ لا ه ا المنهج وهل الدراسة المسحيةف التى تؤ د الى دراسة المشيلة من
لمي للا بهاف وإستخدام أسللئ تحليل المحتل أداة من اىدواتف التى يستخدمها المنهج
اللافىف وذلع لتحليل إستمارات المقابالت الشخاية.
أما بيما يخص ادوات البحث بقد تم استخدام اىدوات الميتبية المتمرلة بى االطال الى المرال
والبحلثث والدراسات السابقة بااضابة إلى استخدام شبية اا تر ت.
ومن مالل الدراسة الميدا ية قام الباحث بتل ي استمارات إستقاا الى اينة من مدارا
شر ات السياحة بالقاهرة لمعربتهم بالسلق السياحى بمنطقة العين السخنةث وللتعر الى
اايجابيات والسلبيات التى تعلق منطقة الدراسةث وأسبائ ا خفاض اليفا ة التسليقية لمنطقة العين
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السخنةث ما تمت مراااة القاادة ااحاالية التي تنص الى أال يقل ادد مفردات العينة ان 33
مفردة لضمان دقة النتالج وإميا ية استخدام أساليب التحليل ااحااليةث وقد تم تحديد حجم العينة
بعدد ( )33شر ة سياحية.
ما قام ا لباحث بمجملاة من المقابالت الشخاية م ادد من المس للين ال ين لهم االقة بعملية
التنمية السياحية لمنطقة العين السخنةث التى من الممين أن تفيد بى ه ا البحثث والتعر الى
آرالهم بى إميا ية االستفادة من المقلمات الطبيعيةث والرقابية بالمنطقة لزيادة تدبب االسترمار
السياحى بهاف وتحديد المعلقات التى تقابلهاث بافتهم ممرلين بى اتخاذ القرارات الخااة بمستفبل
المنطقةث ولقد ا ت تلع المقابالت م رليس هي ة التنشيط السياحى بمحابظة السليسث ورليس
مجلس محلى المحابظةث ومدير اام مر ز المعللمات ودام اتخاذ القرار بالمحابظةث ورليس
لها ش لن البي ة بالمحابظة.
مفهوم االستثمار السياحى :
لقد تميز االمنا المعاار بانااة السياحةف وقد سعت رير من الدول إلى االهتمام باالسترمار
السياحىث لمزايا االيجابية المتعددة بى المجاالت االقتااديةث وااللتماايةث والرقابيةث والبي يةث وقد
اارت السياحة ذات أمر بعال بى دام االقتااد العالمى وتنشيط حر ة االسترمارف مما أد إلى
إيجاد برص امالة لديدة متزايدة سنليا.
ويعر االسترمار السياحى بأ ة " إسترمار ماد مباشرث يتمرل بى إقامة منشآت سياحية وظيفتها
اىساسية تقديم مدمات للسالحين ( ااقامةث النقلث المأ ل)...ث وذلع بى إطار القلا ين المحليةث
والدولية مقابل ألر محدد " (هاللى.)7022,
ما يعر أيضا بأ ة " االسترمار بى أحد المجاالت التى يغطيها قطا السياحة " .بالمجاالت التى
يغطيها االسترمار بى القطا السياحى متعددة ومتنلاةف وهى تشمل االسترمار بى المقلمات
وااميا ات الرليسية لانااة السياحة (.)Ashe,2008
استراتيجية االستثمار السياحى:
وتتمرل استراتيجية االسترمار السياحى بيما يلى:
 -1تحديد المشرواات السياحية بااتبارها لز ا من مطة سياحة تنملية.
 -2امتيار المشرواات السياحية وبقا لدراسات الجدو االقتااديةث وااللتماايةث والنطاق
الزمنى للخطة.
 -3إاطا اىوللية لماادر التمليل اللطنى بااتبار أن لها اىبضلية الى بقية الماادر
التمليلية اىمر .
 -4تطلير الهيا ل التشريعية واادارية المسا دة للمشرواات السياحية.
 -5التعر الى المزايا والحلابز المتاحة للمشرواات االسترمارية السياحية بما يتناسب
م االحتيالات االسترمارية.
 -6قابلية المشرواات المختارة للتطبيبث والتلظي ).)Meredith,1995
ويرى الباحث أن ا تهاج استراتيجية باالة لالسترمار السياحى بى المجاالت السياحية المتعددة
والمتنلاةف ترااى النقاط والتللهات الم لرة أاال ف من المأملل أن تفضى ايجابيا إلى تحقيب
أهدا التنمية السياحيةف مااة بيما يتعلب باستدامة الملارد البي ية.
مناخ االستثمار السياحى:
ل قد أابح مفهلم االسترمارف ومناخ االسترمارف من أبر القضايا والملضلاات التى أمارت اهتمام
مبرا التنمية بى السنلات اىميرةث باالسترمار هل ااب املية التنمية االقتاادية –
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االلتمااية .وقد ظل االهتمام مر زا ى رر من ا قرن بى لهلد التنمية التى تب لها الدول
النا مية الى يفية تمليل االسترمار و قل التقنيات الحديرة وتلطينها واالستعا ة بالخبرا اىلا ب
(جابر.)7002،
لقد دلت التجارئ بى معظم دول العالمف التى تشيل السياحة داامة أساسية القتاادها القلمىث أ د
لما ا ت الامل الج ئ السياحى أ رر تميزا وتفردا ادت قدرة الدول الى ل ئ السالحين
والزوار أ بر وأ رر اتساااث واندها يتس السلق السياحى ويتمدد .ويعد ه ا بى حد ذاتد دابعا
للمسترمرين اقامة المنشآت السياحيةث التى تدام السلق السياحى وتسا د ث مما يشير إلى أن هناك
االقة مباشرة وقلية بين الامل الج ئ السياحى والمتمرلة بى تفرد الملاق والملارد الطبيعيةث
والرقابيةث واالسترمار السياحى ( جابر.)7002,
العوامل التى تؤثر فى مناخ االستثمار السياحى :
يتحدد مناخ االسترمار السياحى بمجملاة من العلاملف التى يمين إلمالها بى اآلتى (عبد
العزيز:)7002,
 ظم االسترمار السياحى وتشريعاتد وقلا يند  :إن النظم والتشريعات القا ل ية بى مجالاالسترمار لها اىمر الفاال بى تحديد مناخ االسترمار السياحىف من حيث اايجابيات
والسلبياتف بيلما ا ت التشريعات أ رر مرو ة وتحفيزا ان مردود االسترمار السياحى أ رر
باالية وإيجابية والعيس.
 حماية حقلق المسترمرين . تلابر المشرواات السياحية ذات الجدو االقتاادية . الترويج الفعال لالسترمار السياحى بى مجال الملارد الطبيعيةث والرقابية. حلابز االسترمار التى يستفيد منها المسترمر بى مجال القطا السياحىث ومااة التمليل . حجم السلق السياحى.ويؤمر تدامل ه العلامل بى برص االسترمار السياحىف بالمسترمر ينتهز براة االسترمار بى
مجال التسهيالت والخدمات السياحيةث والملاق الطبيعيةث والرقابية بعد التعر وااطال الى
مناخ االسترمار السياحى والعلامل التى تؤمر بيدث و لع بعد تعربد إلى المزايا االسترماريةث
والمخاطر التى سل يتحملهاف ودرلة المنابسة بى السلق السياحى .ه لميعا الامل تحدد بى
النهاية ربحية االسترمارف وهل للهر االسترمار بى المشرواات السياحيةف مااة اند القطا
الخاصث حيث تسعى المشرواات السياحية أساسا لتحقيب اليرير من اىهدا ف ومن بينها الربحية
من االسترمارف وهي ا يحدد مناخ االسترمار مد الرغبة والدابعية بى دملل االسترمار بى القطا
السياحىف أما ان قدرة المشرواات السياحية الى ا تها الفراة االسترمارية بتتلق بالرة
رليسة الى تنمية الملارد الطبيعيةث والرقابية جلاذئ سياحيةف وا تهاج أسللئ التخطيط السياحى
العلمىث وتهي ة الملاق والترويج والتسليب سياحيا لها .بتحسين المناخ االسترمار يشيل الداب
الرليسى لرؤوس اىملال اللطنية السترمارها بى مجال القطا السياحى حتى تحقب االستفادة
الفعلية من مزايا المتعددة واللالل إلى الغاياتث واىهدا ث والمناب االقتااديةث وااللتماايةث
والرقابية والبي ية المنشلدة (عبد العزيز.)7002,
أهداف االستثمار السياحى:
أما أهدا االسترمار السياحى بى الملارد الطبيعيةث والرقابيةث والتجهيزات والخدمات السياحية
تتجسد بى تحقيب اليرير من المناب والفلالد االقتااديةث وااللتماايةث والرقابيةث والبي يةث التى
يمين المالها بيما يلى:
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 -2اقتصادياً :يعلد االسترمار بى القطا السياحى بالعديد من الفلالد والمناب االقتاادية
للدولة والمجتم ث وتتمرل اىهدا االقتاادية بيما يلى (العانى:)7002,
 تلسي مساهمة السياحة بى الناتج القلمى . تدبب رؤوس اىملال اىلنبيةث و يادة الدمل من العمالت اىلنبية . تحسين ميزان المدبلاات . تنلي ماادر الدمل والقاادة االقتاادية للدولة باستقطائ رؤوس اىملال اللطنية (القطاالخاص)ث واسترمارها بى مجال الالة بانااة السياحة.
 تنمية البنى التحتية والمرابب العامةث وتطليرها. -7اجتماعياً وثقافياً :وتتضمن اىهدا االلتماايةث والرقابية ما يلى (دندراوى:)2992,
 المساهمة فى تنمية التوازن االجتماعى ,واالقتصادى وتحقيقه بين المناطقوالمحافظات المختلفة فى الدولة :ويتأتى ذلع من مالل قيام الدول بتل ي المشرواات
السياحية الجديدةث وتلليد إ شالها بى مناطب الدولة المختلفةف مما يؤد إلى تنمية ه
المناطب والمحابظات وتطليرها التمااياف من مالل إيجاد برص امل لديدةث وتحسين
مستل المعيشةث وإاادة تل ي الدملل بين المناطبث والمحابظاتث والقر ف بما يسااد
الى حل اليرير من المشيالت االلتمااية بى تلع المناطب والمحابظات .
 توفير فرص عمل :لالسترمار بى القطا السياحىث وانااة السياحة لها قدرة بالقةالى تلليد برص العملث مااة بى القطا الخدمىث تفلق النشاطات االقتاادية
اىمر ف وبى ه ا الخالص اليمين تجاهل اآلمار المباشرة لالسترمار السياحى
وانااة السياحة ( المرتبات المدبلاة )ف وغير المباشرة الناتجة ان يادة برص
العمل وا لحد من البطالة وا خفاض سبتهاث ما يترتب الى يادة برص العمل ارتفا
مستل الرباهية االلتمااية.
 المشاركة المجتمعية :وتتأتى ه المشار ة من مالل دمج المجتمعات المحلية بىاملية التنمية السياحيةف وبى املية إدارة الملاق الطبيعيةث والرقابيةث التى تسااد ريرا
بى املية الحفاظ اليها وحمايتهاف باالسترمار السياحى التمااياث ومقابيا يعمل الى
تحقيب اآلتى:
 تلاية المجتمعات المحلية باآلمار اايجابية والسلبية للسياحة بتأ يد االيجابياتواالستفادة منهاف والعمل الى ش اابرا ات االلتمااية السالبة ووض الحللل لها
وتفاديها.
 المحابظة الى النسيج االلتمااىث والرقابىث المحلىث والى العادات والتقاليدث وأ ماطمعيشة السيان.
 -3االستدامة البيئية :بأهدا االسترمار بى القطا السياحى بيما يتعلب باالستدامة البي ية تعمل
الى تحقيب اآلتى (:(Stabler,1997
 من أ تغير بى معطيات البي ة أو تشليهها أو استنزا ملاردها. المحابظة الى ميل ات البي ة وأييلللية الميانث ال هل ابارة ان التفاال بيناا سان والبي ة.
 تعزيز اللاى البي ى لد السياح من الدامل والخارجث والمسترمرينث ومتخ القرار بىالقطااين العامث والخاص.
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 االهتمام بالقدرات التحملية للملاق السياحية الطبيعيةث والرقابيةف بحيث التؤد الحر ةالسياحية اليريفة لتدهلر الملاق الطبيعيةث والرقابية.
 دراسة اىمر البي ى وتقييمد لرا االسترمار بى القطا السياحىث والعمل الى معالجةاآلمار السلبية المتلقعةث وااشرا اليها وإدارتها لتقليل اآلمار الناتجة الى البي ةث
وتحجيمها.
مقومات االستثمار السياحى:
إن مناخ االسترمار السياحى يرتبط بالرة رليسة بتلبر المقلمات وااميا ات السياحيةث التى تعد
محلرا أساسيا دااما اللت ائ رؤوس اىملالث السترمارها بى مجاالت القطا السياحى المختلفةث
وهناك رير من مقلمات االسترمار السياحى يمين إلمالها بى اآلتى :
 -2الموارد االسياحية الطبيعية :تمرل السياحة التى تعتمد الى مقلمات الملارد الطبيعية
واحدة من أسر القطااات ملا بى رير من بلدان العالم الناميةف و ظرا للللد
اتجاهات تنملية يمين من ماللها اال تفا بملارد البي ة الطبيعية م المحابظة اليهاف
تأتى أهمية االستغالل اىمرل له الملارد من مالل مبادئ التنمية السياحية المستدامةف
التى تحقب االستفادة من اناار التراث الطبيعىث وال ها وحمايتها لألليال الحاضرة
م مراااة استحقاقات أليال المستقبل من ه الملارد (الزوكة.)7002,
وتتمثل الموارد السياحية الطبيعية فى اآلتى:
 الملاق الطبلغرابيةث التى تشمل اىوديةث والجبالث والاحار ث والعيلن المالية. ملاق البي ة الاناايةف التى تشمل المزار ث والحدالبث واآلبار . -7الموارد السياحية الثقافية :تمرل ملارد السياحة الرقابيةث التى تعر بالرروة السياحية
الرقابية ل با سياحيا لليرير من السياح والزوارث وتتجسد ه الملارد بى اآلتى
(الزوكة:)7002,
 الملاق اىمريةث والتاريخية. التراث الشعبى ( العادات والتقاليد والمعتقداتث والفنلن واآلدائ ). -3التجهيزات والتسهيالت السياحية :إن أ رر اللسالل واآلليات المؤمرة بى الت ائ
رؤوس اىملال بى االسترمار بى القطا السياحى تتمرل بى تهي ة التجهيزات
والتسهيالت بى مجال الخدمات السياحيةف وهى تشمل اىتى (الزوكة:)7002,
 مدمات النقل بلساللد المختلفة ( لل ث وبحر ث وبر ) . مدمات ااقامة وااااشة ( الفنادقف والقر السياحيةف والمطاام ) . مدمات االتاال بلساللد المتعددة " شبية المعللمات الدولية "اا تر ت"ف والهلاتالرابتة والمتنقلةث والفا سات".
 -4االستقرار السياسى واألمن االجتماعى :يعد تلبر البي ة السياسية المستقرة واآلمنة من
أهم مقلمات ل ئ االسترمارات الخااة (القطا الخاص) اللطنيةث واىلنبية منها الى
حد سلا ف ىن االستقرار السياسى واىمنى يعمل الى تشجي السياحة المحليةف ما
يشج السياح اىلا ب ويحفزهم لزيارة مناطب الج ئ السياحى بى الدول المستقرة
واآلمنةف مما لد اىمر اايجابى بى تحفيز االسترمارات بى القطا السياحى
(زكى.)7002,
 -2الموارد البشرية المؤهلة :باليلادر البشرية المدربةث والمؤهلة بى مجال السياحة تسهم
ريرا بى تحقيب أهدا التنمية السياحية وتسااد بى طرق تنظيم العملث وتنفي بالشيل
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ال يضمن تخفيض التيلفة وتقليلهاث و يادة للدة الخدماتف وغالبا ما ييلن سللك
العاملين هل المفتاح الرليسىف والمدمل الماللم لتحقيب الميزة التنابسية بى مجال انااة
السياحةف وبالتالى تحفيز رؤوس اىملال بى القطا الخاص لالسترمار بى القطا
السياحى (.(David,1999
 -6حجم السوق السياحى :يعد اتسا حجم السلق السياحى اامال بااال ومحفزا أساسيا
لالسترمار بى القطا السياحىف بتطلير مناطب الج ئ السياحى وتنميتها يساهمان بى
تزايد حر ة السياحة وأاداد السياح والزوار المحليين واىلا بف بعمليات العرض
والطلب السياحى تقلم بدور مهم بى اتسا السلق السياحى المحلى والعالمى وتمدد ث
وبالتالى تحفيز القطا الخاص السترمار رؤوس أملالد بى القطا السياحى
(البكرى.)7020,
 -2اإلعالم والتسويق السياحى :دور اااالم والتسليب السياحى عامل مهم لمقلمات
االسترمار يتمرل بى اآلتى (عدلى:)7022,
 تشجي االسترمارات العامةث والخااة بى مشرواات القطا السياحى. إبرا المناطب السياحية الجاذبة لالهة لالسترمار السياحىف ابر الترويج اااالمىلج ئ االسترماراتث وا تهاج استراتيجية تسليب الميان السياحى.
 تنمية اللاى لد السيان م حرهم الى المشار ة بى املية التنمية السياحية. الترقي والتلاية بأهمية البي ةث وتلبير الحماية لها ولملاردهاث وإتبا المنهج البي ىالرشيد ال يحقب استدامة البي ة.
 تلبير المعللمات السياحية وتحديرهاف واالاتماد اليها قاادة بيا ات معللماتيةث ليستفيدمنها المسترمرون بى القطا السياحىف بتلظي اللسالل اااالمية الحديرة بى مجال
ظم المعللمات السياحية.
معوقات االستثمار السياحى:
هناك من المعلقات التى تحد من إقبال القطا الخاص وا دبااد إلى االسترمار بى الملاق
الطبيعيةث والرقابيةف وبى مجال الخدمات والتسهيالت والتجهيزات السياحيةف وإلماال تتمرل تلع
المعلقات بيما يلى (القصاب:)7009,
 -1االبتقار إلى التخطيط السياحى السليمف وتهي ة الملاق الطبيعيةث والرقابيةث وتنميتها
وتطليرهاف ومن مم ارضها للمسترمرين بى القطا الخاص.
 -2قلة دراسات الجدو االقتاادية ان لدو االسترمار بى مجال القطا السياحىف مما
أد إلى تأمر ل ئ المسترمرين المحليينث واىلا ب.
 -3ادم دقة النظم والتشريعات التى تربت القطا الخاص المسترمرف وتحدد حقلقد
والتزاماتد بى القطا السياحى اامةف والملاق الطبيعيةث والرقابيةث وملاردها مااة.
 -4النقص بى مجال البنية التحتيةث ممرال بى التسهيالت السياحية اىولية والتسهيالت
السياحية المسا دة.
 -5درة تمليل االسترمار السياحى بى رير من دول العالمف بعدم تلبر رأس المال يق
االقا أساسيا لالسترمار بى القطا السياحىف حيث تفتقر رير من دول العالم ومااة
النامية منها وللد قنلات مناسبة لتمليل المشرواات التنملية بى مجال القطا السياحى.
 -6الحروئ وضع اىمنف بمن المعرو أن الحروئ تؤد إلى تدمير البنيات اىساسية
واالقتاادية بشيل بيرف با عدام اىمنف وإ هاق اىرواح تعد من أهم اابرا ات
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السلبية للحروئف إذ أن السياح يخشلن الى أرواحهمث وممتلياتهم من الضيا
والسرقةف وال يتحر لن بى أللا آمنة ومستقرةف مما يشيل االقا رليسيا لالسترمار بى
القطا السياحى.
 -7التللث المنامى واستنزا الملاردف إذ يعد التللث من بين أمطر القضايا التى يلالهها
العالم اليلم.
ويرى الباحث أن ه المعلقات تمن وللد سياحة ملا بة م البي ةف وتمن أيضا من قيام
تنمية سياحية مستدامةث مما يعلق االسترمار بى القطا السياحى ويضعفد ريرا.
أثر االستثمار السياحى على المجتمع المحلى:
 -2اآلثار االقتصادية :تأم اآلمار االقتاادية لالسترمار السياحى الى المجتم المحلى
اادة اهتماما أ بر من الجلا ب اىمر بى معظم تقييمات التنمية السياحيةف ويمين
أمر االسترمار السياحى الى المجتم المحلى اقتااديا ما يلى
تاني
(الصيرفى:)7009,
 إيجاد فرص عمل جديدة :يتميز النشاط السياحى ومااة االسترمار السياحى مند بأ ديعمل الى إيجاد رير من برص العمل المباشرة وغير المباشرةف بإن ايجاد برص العمل
أمرا إيجابيا بى تحسين ل الحياة للمجتم ث من مالل تلبر دملل اقتاادية لديدة.
 دعم األنشطة االقتصادية األخرى :إن االسترمار السياحى بى المناطب السياحية يساادثويساهم بى دام أ شطة اقتاادية أمر بى قطااات الزرااةث والانااةث والخدمات
المختلفةث من مالل يادة الطلب الى المنتجات والانااات اليدوية والتقليدية.
 تطوير الخدمات وتنميتها :تطلير مدمات النقلث ومدمات البنية التحتية اىمر منألل تلبية حالات قطا السياحةث وه الخدمات التقتار االستفادة منها الى السياحث
بل تتعداهم لتشمل سيان المجتم المحلى.
 توفير العملة الصعبة :ينتج ان تلبير العملة الاعبة تحسينات بى لاية الحياةف ومستلياتالمعيشة للمجتم المحلىث وداما للتنمية الشاملة الى المستليين القلمى والمحلى.
 -7اآلثار البيئية :ويمين تاني اىمر البي ى لالسترمار السياحى الى المنطقة ما يلى
(عبد الباسط:)7002,
 توظيف المبانى األثرية ,والتاريخية والحفاظ عليها :تتيح مشرواات االسترمارالسياحى تلظي المبا ى اىمريةث والتاريخية باستخدامات لديدة تلبر دمال يمين
استغاللد بى ترميم ه المبا ى وايا تها وحمايتها والحفاظ اليها من الضيا
والتدهلر .بم االهتمام المتزايد االميا بالتراثث و مل حر ة السياحة الرقابية تااادت
النظرة اايجابية لآلمار اايجابية لالسترمار السياحى بى المبا ى اىمريةث والتاريخية.
 زيادة االهتمام بشبكة الطرق وتحسين كفاءتها :تؤد مشرواات االسترمار السياحىإلى يادة االهتمام بشبية الطرق للمناطب السياحية بى سبيل تطلير تجربة سياحية
لديدة للسياحف مما يعمل الى حل مشا ل الطرق التى اادة ما تعا ى منها الملاق
السياحية الطبيعيةث والرقابية.
 تحسين كفاءة البنية التحتية :تااحب مشرواات االسترمار السياحى بى المناطبالسياحية بى رير من اىحيان تحسن أ ظمة الار الاحىث وشبيات الميا .
 -3اآلثار االجتماعية ,والثقافية :يمين تاني اآلمار االلتماايةث والرقابية الى المجتم
المحلى ما يلى (غنيم:)7003,
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 التفاعل اإليجابى الثقافى :تعمل السياحة الى تبادل الرقابات بين الشعلئ من ماللتفاال السياح م السيان المحليين ذو الرقابة المختلفةف ما أن تعميب العالقات بين
السياح والملاطنين يمين أن يشج التبادل الحضار ث والرقابى بينهمف مما يؤد إلى
بنا لسلر العالقات والتعاون بين اىممث وبنا تفاهم أبضل بين الشعلئ المختلفة.
 إحياء الثقافة المحلية :يعمل االسترمار السياحى الى إحيا الرقابة المحلية المتمرلة بىالفنلن الشعبيةث والانااات والحر اليدويةث والملبسث وبن الطعامف والمناسبات
التقليديةث وبعض مظاهر الحياة المحلية.
 تعليم احترام ثقافة اآلخر :إن التبادل الرقابى بين السياحث والسيان المحليين يقلد إلىتعلم ل منهما من مقابة اآلمرف وبالتالى يزداد التفاهم المشتركث واحترام القيم والعادات
من الجا بينث بعد معربتهما بهاث واالطال اليها.
القطاع الخاص واالستثمار السياحى فى صناعة السياحة:
لقد ادر ت رير من دول العالم الدور الفاال للقطا الخاص بى االسترمار بى الملارد السياحية
(طبيعيةث ومقابية)ث وبى مجال التسهيالت والخدمات السياحيةف ا طالقا من مساهمة ه
االسترمارات بى الجلا ب االلتماايةث واالقتااديةف والرقابيةث والبي ية ابةف إن النجاح المطرد
للقطا الخاص بى مجاالت االسترمار السياحى المتعددة والمتنلاة شج معظم الدول التى يعتمد
اقتاادها لحد بير الى السياحة ( مارف تر ياف إسبا يا ) إلى تحفيز المسترمرين من القطا
الخاص (أبراداث ومؤسسات) إلى االستفادة من االسترمار بى ااميا ات والمقلمات اليبيرة للملاق
السياحية الطبيعيةث والرقابية وملاردهاث إدرا ا منها للفلالد العديدة لالسترمار بى ه الملارد
(الدباغ.)7023,
بيئة االستثمار السياحى ومناخه فى مصر:
يعد مناخ االسترمار السياحى بى مار مناما لاذبا لتميز بعدد من الخاالص والمزاياث والتى
تشج الى االسترمار بيد مرل (الدباغ:)7023,
من
 الملارد الطبيعية والرقابيةث من حيث التعددث والتنل ث والتل ي الى المناطب المختلفةمار.
 تلبر اليرير من برص الحلابز االسترمارية للقطا الخاصف وتشجي الحيلمة الماريةلالسترمار المحلى بى القطا السياحىف م تلبر تسهيل امليات االسترمار.
 االستقرار السياسى ال تتميز بد مارث وال يشيل أهم الداامات والمقلمات الجاذبةلالسترمارث بالمناخ السياسى المستقر يسهم بالرة باالة بى تهي ة المناخ الجاذئ الستقطائ
االسترماراتث ورؤوس اىملالث سلا ا ت الى المستل القلمى أو اىلنبى.
 الشرا ة االسترمارية الفاالةفحيث تشج الحيلمة المارية رسميا االسترمار اىلنبى المباشرثوتسا د الحيلمة الى ولد الخالص االسترمار اىلنبى المشترك م شر ا محليين.
إن بي ة االسترمار بى مار ومنامها بخاالاها المتميزة والمنفردة يعيس مستل االيا من
الحماية لرؤوس اىملالث مما يشج االسترمار ويحفز بى القطااات التنملية اامةف والقطا
السياحى مااة.
الوضع الراهن لالستثمار فى مصر:
تأمّر االسترمار بي مار بالتحلالت السياسيةث واالقتاادية مالل السنلات القليلة الماضيةف بسجل
االسترمار نسبة من الناتج المحلى االمالى إ خفاضا بنسبة  %13.6مالل الفترة .2314-2311
وقد ترال من  %17.13اام  2311إلى  %14.11اام 2313ف و %14.35اام 2314ف ليعلد
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ويرتف إلى  %14.71اام  .2315ما سجلت اىالام الخمسة من  2311إلى  2315متلسط
استرمار نسبة من الناتج المحلى االمالى حلالى  .%15.33ويعلد ه ا الترال إلى ادة الامل
ااضطرابات السياسيةث واىمنيد وتأميرها الى مناخ االسترمار بي مارف بااضابة إلى الامل
اقتاادية أهمها ترال إيرادات السياحةث والانااات التحليليةث والزرااةث والنفطف وترال
الاادرات ف وإ خفاض تحليالت العاملين بي الخارج .بي المقابلف ومن المتلق أن يرتف
االسترمار نسبة من الناتج المحلى االمالى إلى  %15.26اام 2316ف تيجة اااالحات
التشريعيةث والضريبيةث والهييليةث والدة ااستقرار السياسى وااقتااد ف اىمر ال ي استتب
قيام و االت التاني االتما ى العالمية برب التقييمات السياديةث والرؤية المستقبلية للبالد
).)uabonline,2016
ويلضح الرسم البيا ى رقم ( )1االسترمار بى مار نسبة من الناتج المحلى االلمالى ()%

(المصدر  :صندوق النقد الدولى)7026,
ويلضح الجدول رقم ( )1االسترمارات اللاردة إلى مار حسب التل ي القطااى مالل الفترة
من يناير 2333م إلى مايل 2315م
الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
1
5
13
11

التكلفة (مليون
دوالر)

النسبة من
اإلجمالى
32.4
33.1

القطاع
العقارات
الفحم والنفط
والغا الطبيعى
الملاد الييميالية
السياحة والفنادق
الطاقة المتجددة
 /البديلة
الغ ا والتبغ
االتااالت
البالستيع
الخدمات المالية
التخزين
أمر

عدد
الشركات
21
45

عدد
المشروعات
34
73

عدد
الوظائف
51.155
13.145

35.243
36.563

26
36
5

31
43
5

7.512
5.314
512

11.617
4.151
4.353

5.6
4.3
3.6

35
27
17
54
5
261

53
33
17
121
7
325

16.132
3.765
1.751
4.211
2.143
16.346

2.533
2.413
1.155
1.154
1.752
14.333

2.1
2.3
1.6
1.5
1.5
11.5

االمالى

553

743

235.757

121.271

(المصدر :المؤسسة العربية لضمان االستثمار وإئتمان الصادرات)7026,
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وقد حرات الحيلمة المارية من بداية العام  2315الى تحسين بي ة االسترمارث وملب مناخ
لاذئ لالسترمارات المحليةث والعربيةث واىلنيية الى ح ٍد سلا  .ومن أهم اااالحات
وااللرا ت المتخ ة ان تعديل قا لن ااسترمارث وتفعيل ظام "الشباك اللاحد" لالسترمارات
المحليةث واىلنبية .و"الشباك اللاحد" ابارة ان آلية إليترو ية ترمى إلى تلحيد لهة تأسيس
الشر ات والمنشآتف حيث يقلم المسترمر بتقديم طلباتد إليترو يا لهي ة ااسترمارث التي تيلن
و يال اندف ويتم تسليم المستندات وتُرسل للجهة المنلط بها لفحاها مم تعلد إليترو يا بالملابقة
أوالربض .وتُعتبرالهي ة العامة لالسترمار والمناطب الحرة هى الجهة المنلط بها التعامل م
اىملر التي تتعلب بمنح التراميص والملابقات لالسترمارف وتقديم ل الخدمات الخااة
بااسترمارف اىمر ال يساهم بي تسهيل الحالل الى التراميصث وتبسيط إلرا ات تأسيس
اىامالث والشر اتث والمنشآت ).)uabonline,2016
تحفيز االستثمار السياحى :
ظرررا للمنابسررة الشررديدة بررين الرردول الرررى اسررتقطائ االسررترمار والمسررترمرين دامليرراث ومارليرررا
للمشرواات السياحيةف بإن هنالع حالة ملحة لتطلير الحرلابز االسرترماريةف بحيرث تتحقرب الميرزة
االسررترمارية لمنرراطب الج ر ئ السررياحىث إن تحقيررب تحفيررز االسررترمار بررى منرراطب الج ر ئ السررياحى
يتطلب ما يلى (البنا:)7009,
 تحديرررد العلامرررل الترررى مرررن المحتمرررل أن تحفرررز القطرررا الخررراص الرررى المشرررار ة الفاالرررة برررىالمشرواات السياحية المقترحةث والتى ا تملت بيها دراسات الجدو االقتاادية.
 تحديد مجاالت االسترمار السياحى ذات الج ئ السياحى (ملارد طبيعيةث ومقابيةف بنادقثومطاام سياحيةف متنزهات ومنتجعات سياحية)ث والتى من المتلق أن تعلد بالمناب المتعددةث
ومااة االقتاادية منها.
 تحديد المعلقات التى تلالد القطا الخاص بى االسترمار بى المشرواات السياحيةث م العملالى معالجة تلع المعلقات وت ليلها.
ويرى الباحث أن مبدأ المشار ة الفاالة م ل المهتمين بقطا السياحةف وبي ة االسترمار
اايجابى ومنامد بى مارث وتسهيالت االسترمار السياحىف ومعالجة المعلقات التى تلالد
المسترمرينث بااضابة إلى المرليات الخااة بتطلير االسترمار السياحىث وتنميتد بى مار من
أهم العلامل التى تدام القطا الخاصث وتسا د بى القيام بدور الفاال بى المساهمة بى تطلير
انااة السياحةث وتنميتهاث من مالل االسترمار بى مجال المنشآت والخدمات السياحيةف مااة بى
مناطب الج ئ السياحى مرل (منطقة العين السخنة).
االستثمار السياحى بمنطقة العين السخنة:
تتمت منطقة العين السخنة برروة سياحية هاللةث والتى تؤهلها إلى أن تيلن والهة سياحية رالدة
بى مارف من حيث تلبر اليرير من برص االسترمار السياحى بى ه الملاردث ويتمرل ذلع بى
اآلتى (محافظة السويس ,مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار,إدارة اإلحصاء:)7022,
 تنل وتعدد مقلمات الج ئ السياحى الطبيعيةث والرقابيةث مما يلبر اليرير من الفرصثوالمجاالت اللاسعة للطلب السياحى والسلق المحلىف ااتمادا الى قدرة ملاقعهاث وملاردها
الطبيعيةث والرقابية المتميزة الى استيعائ السياح والزوار من دامل المنطقةث ومارلها.
 تتميز اليرير من الملاق السياحية الطبيعيةث والرقابية بالمنطقة بالجاذبية البارية الفالقةف منحيث قدرتها الى إمتا الزالرث وإمارة اهتمامد مما يشج الى االسترمار السياحىف حيث
تشيل ه المقلمات وااميا ات السياحية سلقا مستهدبا للسياحة الدامليةث والخارلية.
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 يؤ د تحليل واق ملارد الج ئ السياحى (الطبيعيةث والرقابية) الى تلبر رير من الفرصالمتاحة لالستغالل والتلظي اىمرل له الملارد مشرواات لالسترمار السياحى.
ويرى الباحث أن ه الفرص السياحية اليريرةث وتحقيب جاح االسترمار السياحى بى المنطقةث
يعتمد بالرة رليسية الى ا تهاج سياسة الترويج والتسليب السياحى للملاق السياحيةث
واالسترمار السياحىث من ألل التعري بهاث والسعى لالسترمار بيها.
الثروة السياحية بمنطقة العين السخنة:
األبعاد الجغرافية والتاريخية لمنطقة العين السخنة:
 -2الموقع الجغرافى للعين السخنة:
تق مديند العين السخنة بى الجا ب الغربى من مليج السليس شرق مدينة القاهرةث وتمتد من
منطقة لبل اتاقة شماال إلى لبل الجاللة البحرية لنلباف وهى الى مسابة حلالي  143يلل مترا
من القاهرةف وتمرل المنطقة مقادا سياحيا لالستجمام واالبتعاد ان الحياة الاامبةث وتبعد
المنطقة  33يلل مترا ان مدينة السليس لنلباث وهى من الناحية اادارية تابعة لمحابظة
السليسث ويعتبر الملق من أهم اناار الج ئ للمدينة ظرا لقربها من القاهرةث وتمتد المنطقة
لمسابة  13يلل مترا الى ساحل البحر اىحمرف بد ا من الحدود الجنلبية لرأس اىدبية شماالث
وحتى رأس الزافرا ة لنلبا (مشعل.)7009،
 -7أسباب تسمية العين السخنة بهذا األسم:
ظرا للللد الينابي السامنة بالقرئ من لبل اتاقةف وهى ينبل ما طبيعى لير درلة حرارتد
 35درلة م لية تق تحت سفح لبل اتاقةث وهى تق لنلئ مدينة السليس بمسابة  54مث وياب
ما ها بى ميا الخليج مباشرةث وهى منطقة من ألمل المناطب الطبيعية الى مليج السليسث ولبل
اتاقةث وهى تعتبر من أ رر المناطب ل ئ للزوار والسالحين من مارج السليس لجمال الطبيعةث
ووللدها بى حضن الجبلث مما يضفى اليها منظرا ساحراف وقربها من الشاطئ الرملى الناام
وامتالطها بميا البحر الزرقا ث ويللد بها بعض الشعائ المرلا يةث والنباتات البحريةث مما يتيح
وقتا ممتعا لهلا الغلص وايد اىسماك (محافظة السويس ,الهيئة اإلقليمية لتنشيط
السياحة.)7022،
مقومات الجذب السياحي بالعين السخنة:
لقد حبى هللا العين السخنة بالعديد من مقلمات الج ئ السياحىث التى تؤهلها الن تيلن من أهم
المقااد السياحية الى البحر اىحمرف وبالرغم من ذلع بإ ها لم تالقى حظها بى الترويجث
والدااية السياحية لها سلا دوليا ام داملياف ولم يتم إستغالل ملاردها الطبيعية ااستغالل اىمرلث
وبيما يلي شرح تفايلى ىهم مقلمات الج ئ السياحى بها:
 -1الموقععع والحععدود :تمتررا العررين السررخنة بملقعهررا الررى البحررر االحمررر وملرريج السررليس
بشررراطئ يارررل طللرررد إلرررى حرررلالى 123رررم مرررن هايرررة بلرتلبيررربث وحترررى الزافرا رررة
(بكير.)7007،
 -7المناخ :تق مدينة العين السخنة بمحابظد السليسث التى تتب مناميا إقليم البحر اىحمرث
حيث يتمت ه ا ااقليم بمناخ احىف وحيث ان ااقليم يتب المناخ الاحراو ال
الطقس بى بال الشتا وحرارة
يتسم بمد حرار يلمىث وبالى بير بإن د
الاي من اناار الج ئ السياحى بى ااقليمف وتتراوح درلات الحرارة بى ااقليم
بين" 26-23درلد م ليد" (بكير.)7007,
 -3الجبال :سلسلة جبل عتاقة والجاللة البحرية :وهى سلسلة لبال ممتدة بطلل البحر
اىحمرث ويبلغ أقاى ارتفا لقمتد  173مث وهى تلة ا يسارية حادة اليها أمار التعريةث
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والجبل محدئ هاللى الشيلف ينتهى اند الحابة الشمالية الحادةث وتزيد أبعاد من الشرق
إلى الغرئ ان بض الييللمتراتف وتقترئ الجاللة البحرية من الساحلث ويفال
الجاللة البحرية ان لبل اتاقة حل 43م رأسياث ويبعد الجبل ان مدينة السليس
بحلالى 23م (غنيمه.)2999,
 -4عيون المياه الكبريتية :هى مياة طبيعية ليرية درلة حرارتها  35درلة م ليةث تق
تحت سفح لبل اتاقةف وهى الى بعد  13أمتار من مليج السليس لنلئ مدينة السليس
بمسابة  54مف وياب مالها بى ميا الخليج مباشرةث و تستغل المياة اليبريتية بى
االستشفا والتداو ث حيث ا ها تعالج الادبيةث وتالح الن يقام اليها منتج احى
االلى (حنفى.)7002،
 -2النموذج الفريد للحياة البرية :الى الرغم من ا خفاض ميات ومعدالت سقلط اىمطار
إال أن المنطقة تضم الزهلرث والحشالشث والنباتات البرية المعروبة بها الاحرا .
وتسقط الى الاحرا الشرقية ميات قليلة من اىمطارث التى تلبر أسبائ الحياة
لمجملاات متنلاة من النباتات واىشجارث التى تشمل شجرة " الطربا " ذات
اىغاان النحيلةث و" السنط "ث وشجرة " المرخ " ذات اىغاان العارية والغاينات
الربيعة .وتضم ه المنطقة الاحراوية أيضا أ لا من الحيلا ات البرية مرل غزال
الدور اسث ومعلب الاحرا الاغيرث واللال الجبليث واىر ب المار ث وتللد
أيضا أ لا متعددة من الزواح والسحاليف بما بي ذلع اللرل .والمنطقة غنية
بالطيلرث وتمر بي أللا ها طيلر اديدةث وبأاداد بيرة بي طريب رحالت هجراتها
الربيعية والخريفية (محافظة السويس ,الهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة.)7022،
 -6ميناء العين السخنة :مينا محلر شاملث ومتياملث ومتعدد اىغراضث واستغاللة
ضعي سياحياث ويشمل المينا الى ادد ( )6أرافة بعمب 17مث والى ممر مالحى
طللد 2653مث وارض 253مث وامب 11مف وسل يتم تطلير بى مشرو محلر
قناة السليس الجديد ليخدم النشاط السياحى (محافظة السويس ,الهيئة اإلقليمية لتنشيط
السياحة.)7022،
األنماط السياحية بالعين السخنة ,والحركة السياحية بها:
تتميز العين السخنة بملق لغرابى متميز لعلها مقادا للسالحينث وذلع لتعدد اى ماط
السياحية بهاث حيث أ ها تحتل الى العديد من ااميا اتث التى تؤهلها استغالل تلع اى ماطث
ولعلها مقادا سياحيا االمياث إذا تم التسليب لتلع المنتج السياحى بالرة ليدةث وتتمرل تلع
اى ماط بيما يلى:
 -2السياحة الترفيهية :تتنل شلاطئ المنطقة ما بين شلاطئ منبسطةث ومسطحة تيسلها
الرمال البيضا الناامةث وبين شلاطئ مالبة وبير تتخللها هضائ اخرية ذات
تيلينات ليللللية منفردة و ادرةف ل لع بهى منطقة ل ئ للسالحينث والرياضات
البحريةف حيث تجعل الرياح معظم ألزا المنطقة ملاق ملذلية لرياضات القلارئ
الشراايةث وتعتبر من أهم اى ماط السياحية التى تج ئ السالحين.
 -7السياحة الدينية :تتمرل بى وللد دير القديس أ طل ىث ودير القديس بلل بالقرئ من
الاحرا الشرقيةث والتى تبعد سااة واحدة بقط ان الملق .
 -3السياحة الصحراوية :يق بالعين السخنة ل من لبل اتاقةث ال يرتف  133م ان
سطح البحرث ويطل الى واد حجللث و لع لبل الجاللة البحريةف ويرتف ى رر من
 1233مث وتشيل ه الجبال واللديان مقلمات ل ئ للسالحين والزالرين المحليينف وقد
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تم إستغالل منطقة واد الدومث حيث أ د ييرر بها الغزال المار اىبيضف ويللد بها
بندق ابارة ان  23ميمد لخدمة ه ا النل من السياحة (محافظة السويس,الهيئة
اإلقليمية لتنشيط السياحة .) 7022،
 -4السياحة الشاطئية :لقد حبى هللا العين السخنة بشاطى يال طللة إلى  123م من
ضاحية بلر تلبيب حتى الزافرا ةث وقد اتجهت اى ظار إليد حديراف حيث أ طلب النشاط
السياحى لمدينة العين السخنة حل العالمية بى السنلات اىميرة مستفيدا من ه ة
المساحة الشاط ية الضخمةث حيث تم ااهتمام بمشرو الشلاطى ث ال يهد إلى
تطليرها وتنميتها بغرض النهلض بهاث ورب مستل الخدمات لتنشيط السياحة
الدامليةث والدولية اللابدة إليهاث ومن أهم اا جا ات التى حققها المشرو مالل
(  )2335/ 2331وهى التالى :
تطوير وحدات المشروع وهى :
 قرية ملن بيتش – شاطى السادات الييلل  33طريب السليس /السخنة –شاطى سا دبيتش الييلل  36طريب السخنة – اليابيتريات (أم لرلم – مل اليزا – ا بال يا).
 شاطى السليس العام الجديد باىدبية :يق بى الييلل 23طريب السليس السخنةث وبدأاادادة بافة مبدلية بعدد  3ابيتريات وبملحقاتهاث ويق الى يسار الشاطئ ادد 2ملعب
االمى للتدريب بملحقاتها استخدمت بى مل ديال الشبائ 2335مث ولار إ شا
شاليهاتث وحمامات سباحة ملحقة بهاث ما لار العمل الى إ شا ادد  633شاليةث
بااضابة إلى  2ابيتريا بالجا ب اىيسر (محافظة السويس ,مركز المعلومات ودعم
اتخاذ القرار,إدارة اإلحصاء.)7022,
ويتضح مما سبق أ د الى الرغم من بر المساحة الشاط يةث إال أ د لم تستغل ه
المساحة بى السياحد اللابدةث وااتمدت الى السياحة الداملية ىبنا المحابظةث والمحابظات
المجاورةث ولم يتم ا شا الفنادقث والقر السياحيةث التى تستغل لتلع السياحة اللابدة
 -2سياحة مشاهدة الطيور :تشتهر منطقة العين السخنة السياحية بأ ها مضيب رليسي وهام
للطيلر المهالرة .وتعتبر ه المنطقة ميا ا متميزا لمشاهدة هجرة الطيلر بي بال
الربي ث حيث متعد ااستمتا بمنظر الطيلر المهالرة الى طلل لبل الجاللةف ورؤية
الطيلر التى تجلئ اىشجار والحدالبف و لع طيلر البحر مرل طير النلرس اىبيضث
وطير الخرشنة الاغير الى طلل الساحل (محافظة السويس ,الهيئة اإلقليمية لتنشيط
السياحة.)7022،
 -6سياحة الرياضات المائية :قد ال تعد العين السخنة من أبضل أما ن الغطس بي مارف
ولينها بيل تأ يد تمتلع ااميا ات الال مة لتابح من أبضل اىما ن الملللدة الى
قالمة ولهات الغطس بي البحر اىحمر (مشعل.)7009,
 -2السياحه العالجية :تتميز العين السخنة بمياها الحارة ذات الافات العالليةف بهى مياة
بريتية مالحةث وتتميز بلللد تيارات باردة وأمر حرارتها مرتفعةث مما يجعلها
منتجعا احيا لسياحة اليلم اللاحد (عمران.)7024,
 -2السياحة الثقافية :تتمت المنطقة بالعديد من الملاق اىمريةث التى تؤهلها لج ئ الحر ة
السياحية سلا الداملية أوالدوليةث التى قامت الى أرضها من آمار برال يةث ويل ا يةث
وروما يةث وقبطيةث التى ترل إلى االر مختلفةث مما يميزها مقاد سياحى ان
المقااد المجاورة (.)Abdel razig,2006
- 265 -

Volume 1, No. 1, June, 2016

Minia Journal of Tourism and Hospitality Research

الطاقه الفندقية بالعين السخنة:
بلغت ااسترمارات السياحية بى العين السخنة أ رر من  13مليارات لنيةث وتضم  34بندقا
سياحيا مانفة التالى ( 2بنادق ب ة الخمس جلم –  3بنادق ب ة ارب جلم  23 -بندق ب ة مالمة
جلم – ادد  1بندق ب ة جمتين)ث بإلمالى طاقد 2522غربةث و 5344سريرث وه ا بااضابة إلى
وللد  21بندقا تحت اا شا بإلمالى طاقد 25225213غربةث و11566سريرف و ان من
المنتظر أن تزيد بى اام  2314إلى حلالى  43بندقث وليند م الظرو الراهند لم ينف منها
سل  34بندقا (وزاره السياحة. )7022,
الحركة السياحية بالعين السخنة:
لدول رقم ( )2بيان بإلمالى ادد المنشأتث وادد الغر بى العين السخنة مالل الفترة
من 2314/2337م
عدد الغرف بااللف
عدد المنشأت
العام
2556
15
2337
3357
16
2331
3651
15
2335
3752
23
2313
4515
25
2311
4153
27
2312
5536
31
2313
5534
34
2314
المصدر ( وزاره السياحة) 7022،
ويلضح الجدول السابب تزايد أاداد المنشأت الفندقيةث وادد الغر اام بعد اام حتى تال
الى أالى ادد اام  2314مث الى الرغم من الظرو التى تمر بها البالدث إال أن حر ة االسترمار
بالعين السخنة ما الت قبلة للسياحة الدامليةث ل لع التؤمر بيها الظرو الحالية فس تأميرها الى
السياحة الدولية.
لدول رقم ( )3بيان بإلمالى ادد النزال بالعين السخنة مالل الفترة من 2314/2336م
العام
2336
2337
2331
2335
2313
2311
2312
2313
2314

عدد النزالء بااللف
135357
165453
115151
261376
265245
212371
346573
412615
333612
(المصدر وزاره السياحة)7022،
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ويلضح الجدول السابب تزايد أاداد النزال حتى اام 2313مث الى الرغم من اىوضا
غير المستقرةث حيث أن المدينة تعتمد الى الريها من القاهرةث والمحابظات المجاورةث وترالعت
بى 2314م بسبب اىوضا غير المستقرة للبالد.
لدول رقم ( )4بيان بإلمالى ادد النزال بالعين السخنة مالل الفترة من يناير – يل يل 2315
عدد النزالء بااللف
العام
11273
يناير
14253
ببراير
5652
مارس
1357
ابريل
11336
مايل
16312
يل يل
73253
االلمالى
(المصدر وزارة السياحة)7022،
ويتضح من تلع ااحااليات أن العين السخنةث ما الت لم تحظى باللض التسليقى الجيد ال
يجعلها مقادا سياحيا منابسا للمقااد السياحية المجاورة.
ويتضح من الجدول السابب أن اام 2315مث ما الت السخنة تعا ى من اا خفاض حتى منتا
العام بإ ها إ خفضت بى الرب اىول من العامث وباتت تزيد بى اا خفاضث مم ارتفعت بى شهر
مايل ويل يلف وقد يرل ذلع بسبب ملسم اىلا ات.
المعوقات التى تواجه االستثمار السياحى بالعين السخنة:
الى الرغم من أن العين السخند تتميز بالعديد من ااميا ات السياحيةث إال أ د هنالع العديد من
المشيالت التى تلالد االسترمار السياحى بالمنطقة ومنها ):(aleqaria,2014
 -1قص ميا الشرئ بالرة واضحة تزاج اليرير من النزال والسالحين.
 -2ادم تلبر الخدمات التربيهية من ملالتث ومطاامث ودور سينماث ومسارحث و ابيتريات.
 -3ارردم ا دواج طريررب الغردقررة-العررين السررخنة االمررر ال ر يررؤد الررى وقررل اليريررر مررن
الحلادث.
 -4إلبار و ارة ااسيان للمسترمرين الي إقامة وحدات بندقية مساوية لللحدات السينية.
 -5ادم إستيمال مشرو المطار الدولىث ال سيجعل من المدينة مقادا هاما للسالحين
من لمي دول العالمث ويزيد من أادادهم.
 -6اللض االقتااد ال أد الى تخل المسترمرين من إقامة مشروااتهم بالعين
السخنة.
 -7إرتفا اىسعار بالفنادقث والقر السياحية.
دور الهيئات السياحية الرسمية فى جذب االستثمار السياحى للعين السخنة:
تقلم الهي ات السياحية الرسمية بالعديد من االرا ات لج ئ االسترمار السياحى للعين
السخنة ومنها الهي ات اىتية:
 -2وزارة السياحة:
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قامرررررت و ارة السرررررياحة بطررررررح المشررررررواات السرررررياحية التاليرررررة لزيررررراد الجررررر ئ السرررررياحى
وهى ):)travelerpedia,2014
 طرح مارينا سياحية بملاافات دولية بمر ز لنلئ أبلالدرج بقطا السخنة السياحى الىمساحة  155أل متر مرب الى بعد  35م لنلئ مينا العين السخنة بتيلفة استرمارية
مقدرة بحلالي  253مليلن لنية.
 طرح أراضي اقامة منتج احيف وإستشفالى االمى بمر ز شمال أبلالدرج العين السخنةبمساحة  15أل متر مرب ف وال ي يبعد ان القاهرة بنحل  143يللمترا من مطار القاهرة
الدولي بتيلفة استرمارية مقدرة بحلالي  64. 5مليلن لنية.
 إقامة مر ز تجار االمي بمر ز أبلالدرج العين السخنةث يتضمن مجملاة من المرا زالتجاريةث يشمل ل منها (محال تجاريةث ومطاامث و ابيترياتث ومجم سينماتث وألعابا
تربيهية) بتيلفة استرمارية تبلغ  54مليلن لنية.
 طرح منتج سياحى تربيهى بمر ز الجريفات السياحى بمنطقة العين السخنة الى مساحة 123أل متر مرب ث والى مسابة  233يللمتر من مطار القاهرةف بتيلفة تال إلى 6ث 34مليلن
لنيةف ما أن الل ارة تسعى من مالل هي ة التنمية السياحية إلى طرح منتج سياحى آمر
بالمر ز فسد الى مساحة  13أل متر مرب بتيلفة استرمارية مقدرة ئ 22.1مليلن لنيةث وذلع
لزيادة الحر ة السياحية للعين السخنة.
 -7الهيئة العامة للتنشيط السياحى:
بيما يتعلب بالهي ة العامة للتنشيط السياحىث بإن الهي ة الى المستل الخارلى قامت بااشتراك
بى  1معارض دوليةث ومعرض اربى واحد إلى لا ب إقامة  3مهرلا ات ترويجية بطل يلث
واستل هللمث ولندنف بضال ان امل ورش امل م منظمى الرحالت بى استل هللمث و يلرخ
للتعري بشيل أوس بالمقاد السياحى المار ث وأدرلت العين السخنة ضمن المقاد السياحى
الى البحر اىحمرف ه ا إلى لا ب متابعة شاط الدول السياحية المنابسة الى المستل الداملىث
بقد قامت هي ة التنشيط بالمساهمة بى إقامة ادد من المناسبات دامل مار بلغت  36مهرلا اث
و 46مؤتمرا و 42رحلة احرا بيضا ث حيث أن الهي ة تقلم بعمل الدااية للمقااد السياحية الى
ساحل البحر االحمر شاملة بى طياتها العين السخنة ).(El-balad,2015
قامت هي د التنشيط السياحى بالمشار د بى تنظيم رالى تحد ابلر مارث حيث بدأ الرالى اام
2313م من مدينة ااسيندريةف ويمر بالقاهرةث واللاحات البحريةث وواحة الفرابرةث واللاحات
الداملةث والخارلةث مم اىقارف والغردقةث والعين السخنةف وينتهي تحت سفح أهرامات الجيزةث
وشارك بي الرالي  53متسابقا من  11دولة هي (مار  -اللاليات المتحدة اىمرييية -إ جلترا -
أستراليا -ندا  -الميسيع – لنلئ إبريقيا -برو اي البرا يل  -اليل ان – يل يلند)ث وقد ا طلب بى
اام  2312م من القاهرةث مم واحة سيلة بمطروحث ومنها لللاحات البحريةث مم واحات الفرابرةث
والداملةث والخارلةث مم أ تهى اند معبد الير ع باىقار (.)albawabhnews, 2013
تقلم مطة التنمية المستقبليةث التى أادتها هي ة التنمية السياحية حتى اام 2317م الى تقسيم
منطقة العين السخنة إلى ستة مرا ز سياحية لديدة تضم إلماال ( 13333اشرة آال ) غربة
بندقيةث ومدمات ومرابب متياملة ليل مر زث وتشمل ه الخدمات والمرابب (محطات تحلية
المياةث والار الاحىث والطاقةث وشبيات االتاال الهاتفى الالسليى)ث وأيضا تضم 1533
غربة الى منطقة الشاطئث و 533غربة بي المنطقة الخلفية الجاللةث ما تضم 133غربة بى
المنطقة اىماميةث و 233غربة بي الجز الخلفي بأبل الدرج الشماليةث وأيضا تضم أل غربة بى
منطقة الشاطئث و 633غربة بي قر مقامة الى الجبلف وسل يتم تلسي ه ا المر ز دامل
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المنطقة الاحراويةث ووادي ريب من ألل تنظيم رحالت السفار ث والمغامراتث وإقامة القر
الاحراوية (هيئة التنمية السياحية.)7024،
مجاالت االستثمار السياحى في منطقة العين السخنة:
منطقة العين السخنة:
تمتد المنطقة لمسابة  13رم الرى سراحل ملريج السرليسث تبردأ مرن الحردود الجنلبيرة لررأس اىدبيرة
شماالث حتى الزافرا ة لنلبا.
ويلضح الجدول رقم ()5ادد المرا ز السياحية بالعين السخنة
عدد المراكز السياحية

6مراكز

الطاقة الفندقية المنف ة

3533غربة

ااسيان السياحى المنف

وحدة 25554

التيالي

613ث6مليار لنية

االسترمارية

الطاقة الفندقية تحت اا شا

4624غربة

إسيان سياحى تحت اا شا

1524غربة

التيالي

االسترمارية

إلمالى التيالي

735ث2مليار لنية
5.323مليار لنية

االسترمارية

(المصدر هيئة التنمية السياحية) 7024،
وتنقسم العين السخنة الى قطاعين سياحيين وهما:
القطاع األول السياحى:
يحتل القطا اىول السياحى الى ادد 1مر ز سياحىث ويلضح الجدول رقم ( (6مر ز
المنطقة السياحية اىولى.
 13561155م2
المساحة المستغلة
333ث333ث622ث 2مليلن لنية
التيالي االسترمارية
7575
الطاقةالفندقيةالمعتمدة
14717
الطاقةالسياحيةالمعتمدة
1453
الطاقة الفندقية المنف ة
13576
الطاقة السياحية المنف ة
1152
الطاقة الفندقية تحت التشغيل
166
الطاقة السياحية تحت التشغيل
1313
الطاقة الفندقية تحت اا شا
1541
الطاقة السياحية تحت اا شا
(المصدر هيئة التنمية السياحية)7024،

- 269 -

Volume 1, No. 1, June, 2016

Minia Journal of Tourism and Hospitality Research

القطاع الثانى السياحى:
يحتل قطا شمال الغردقة السياحى الى ادد  6مرا ز سياحية هى:
)مر ز شمال أبل الدرج  -مر ز لنلئ أبل الدرج  -مر ز الجريفات  -مر ز الحلري  -مر ز
الزافرا ة (.
يلضح الجدول رقم ( )7القطا الرا ى السياحى
 3611755م2
المساحة المستغلة
333ث523ث151ث 1مليلن لنيد
التيالي االسترمارية
13535
الطاقة الفندقية المعتمدة
24561
الطاقة السياحية المعتمدة
1532
الطاقة الفندقية المنف ة
13116
الطاقة السياحية المنف ة
155
الطاقة الفندقية تحت التشغيل
3512
الطاقة السياحية تحت التشغيل
4171
الطاقة الفندقية تحت اال شا
7313
الطاقة السياحية تحت اال شا
(المصدر هيئة التنمية السياحية) 7024،
المشروعات السياحية المقترحة لالستثمار السياحى في منطقة العين السخنة:
مركز الغوص:
بى إطار إهتمام و ارة السياحة بمناطب الغلص بالبحر اىحمرث ومليج السليس والعقبة بإ د
سيتم ااتماد أول مر ز االمى للغطس بمنطقة العين السخنة .بمار تمتلع مناطب طبيعية من
الشعائ المرلا يةث واىحيا المالية النادرة لتنشيط السياحة بالعين السخنة ).)tourism,2014
مشروع فندق العين السخنة:
تم بي بندقث وأراضى العين السخنةث وقيمة حب إ تفا لألراضى المتلالد بهاث وذلع بغرض
إ شا منتج سياحى إستشفالى بطاقة ايلالية  253غربة بندقيةث بااضابة إلى الفيالت والشاليهات
السياحية الى مساحة ( )467أل م 2تقريباث وهى اىراضى المملل ة لشر ة إيجلثث وحب
اا تفا المقرر الى اىرض المملل ة للمحابظةث وقدرها( )242.5أل ث وذلع بغرض إقامة
المنتج السياحى الى المساحة المشار أليهاف تعتبر اىرض ملع المحابظةث التى تق بها العينث
ولم تين مستغلة االستغالل اىمرل سلا من الناحية(العاللية أوالسياحية)ف وبإقامة ه ا المنتج
اىستشفالى سيتحقب ادة أهدا منها:
 وض العين السخنة الى مريطة السياحة العالميةث وذلع من مالل إ شا منتج سياحىاستشفالى االمى بها .
 اىرض المقررة بحب ا تفا لمدة 75ااما تؤول بعد ه الفترة إلى محابظة السليسثو ابة المنشآت المقامة الى ه المساحة .
 أن ه اىرض ستدر دمال لاندوق تمليل مشرواات ااسيان االقتااد تقدر بحلالى 22مليلن لنيها سنليا تزاد ل  13سنلات بنسبة .)egoth,2012) % 5
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مشروع الحجاز  -روضة العرب  -قرية فريدة  -شط النخيل:
هناك مشرواات سياحية أمر بمنطقة العين السخنة أولها قرية الحجا ث وتم اا تها من إ شالهاث
وقرية االلية الي مساحة مليلن و ا مليلن متر مرب تقريبا مقسمة إلى منطقتين قريرة أماميرة
الي البحر الي مساحة  133أل متر مرب ث وترم اا تهرا مرن بنرا  %13منهراف ومشررو آمرر
ويسمى منتج بريدةث ويق بي الييلل  34الري مسراحة مليرلن و ار مليرلن مترر مربر ث وتعطرل
إ شا ه ا المشرو للللد مشا ل بد تتعلب بلللد ألغرام بالمنطقرةث وترم الرتخلص مرن هر اىلغرام
بمساادة القلات المسلحةث الترى قامرت بتطهيرر المنطقرة باليامرلف حيرث ترم اا تهرا مرن تنفير سربة
 %13من المشرو ف إال أ د لم يتم بي أ لز من المشرو الي اآلنف ظرا لضرع ااقبرال مرن
المسترمرين بي ظل حالة الر لد واردم ااسرتقرار الحاليرةف مشررو روضرة العررئ الري مسراحة
2مليلن مترث ويق بي الييلل 33ث ولم يتم البد بي تنفي حتي اآلنث وسل تسعي الشرر ة لطررح
مشرواات بي المرحلة المقبلة بي بترة ما بعد االستقرار والتلس بي المشراري الحاليرةف حيرث ترم
التخطيط للتلس بي المبا ى بقرية الحجا ف واا تها تمامرا مرن المشررواات بهراث وطررح مراحرل
لديدة من المشرواات بقرية روضة العرئث ومنتج بريردةف ومشررو شرط النخيرل الرى مسراحة
حررلالي مليررلن و 633أل ر متررر مرب ر بتيررالي تتعرردي  143مليررلن لنيرردف والمشرررو يضررم برري
لنباتد أرب بحيرات اناايةث وسبعة حمامات سباحةث ومستشرفي مراصث ومنطقرة تجاريرة وبنردقا
يضرم  533غربرة بندقيرة و 333وحردة سرينيةث والفنرردق مارمم طبقرا لألسراليب العالميرة بري مجررال
الفندقررةث تررم اال تهررا مررن مرررحلتين بالمشرررو والمشرررو متلق ر اررن التنفي ر من ر أحررداث الرررلرة
).(masress,2013
وهناك مشرو امر لعمل أحيا لمختل دول العالم بالمرا ز السياحية بى العين السخنة من الل
الدب بعجلة التنمية السياحيةث وتشجي المسترمرينث والنهلض بالسياحة ابتيرت هي ة التنمية
السياحية بيرا لديدا للمزجث واالتاال الرقابىث والحضار بين الشعلئف وذلع بإ شا أحيا
لدول العالم االلنبيةث والعربية بالمرا ز السياحية من مالل مشرواات لديدة للتنمية المتياملةث
والمحدودة بجنلئ سينا ث والعين السخنةف بقد تمت الدراسة والتخطيط ا شا الحى الاينى
بمر ز سياحى شمال أبلالدرج بالعين السخنةف ضمن مشرواات التنمية الجديدة سلا المحدودة
لمدة مالث سنلات أو المتياملة من ممس الى اشر سنلاتف ويضم الحى الاينى لمي المنتجاتث
والسل ث واىطعمة الاينيةث وتمارس بيد العادات والتقاليد الاينيةث و ماذج ماغرة ىهم المعالم
الشهيرة بالاينف ولار التفيير بى الدراسة والتخطيط ال شا الحى التر ىث وااليطالىث وباقى
احيا الدول اىوروبيةث والعربيةث مااة بعد أن لقى المشرو الاينى الجديد روالا سياحيا
هالال ول با للمسترمرين اىلا ب ).(Egypt,2014
ما قامت الهي ة العامة للتنمية السياحية بطرح اىراضى بالمزايدة القامة مشرواات التأهيل
والتنمية السياحية المتياملة والمحدودة ضمن مخططات هي ة التنمية السياحية بى حل  53مر زا
سياحيا مل اة الى المناطب السياحية المختلفة بالبحر االحمرث ومليج العقبة ورأس سدرث والعين
السخنةث والساحل الشمالى الغربىف ما ان ه المشرواات السياحية الجديدة التى ستنشأ بى
مار ىول مرة تهد الى المزجث واالتاال الحضار ث والرقابى بين الدولث وتقليل المسابات
بين الشعلئث والتبادلث والتقارئ الفير للنهلض بالسياحة بمختل أشيالة ).(Egypt,2014
ويرى الباحث بنا الى المقلمات الطبيعيةث الرقابيةث التى تم حارها من ألل استغاللهاث بى
مجال االسترمار السياحى بمنطقة العين السخنة إال أ د يالحظ مد التناقض بين مرا الرروة
السياحية التى تتمت بها المنطقةث وقالر االسترمار والتلظي ث مما يعنى تعطيل قلة اقتاادية
امنة يمين أن تسهم بالرة باالة بى إيجاد تنمية مستدامة بى المنطقةث التى تعمل الى تحقيب
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استراتيجية التنمية السياحية بمارث لتلسي المناب ث والفلالد االقتااديةث وااللتماايةث والرقابيةث
والبي ية الى النطاق المحلي والقلمى.
الدراسة الميدانية
أوالً :الصورة المبدئية لإلستبيان :
( أ ) قام الباحث بتل ي استمارات إستقاا الى اينة من مدارا شر ات السياحة بالقاهرة
لمعربتهم بالسلق السياحى بمنطقة العين السخنةث وللتعر الى اايجابيات والسلبيات التى
تعلق منطقة الدراسةث وأسبائ ا خفاض اليفا ة التسليقية لمنطقة العين السخنةث ما تمت
مراا اة القاادة ااحاالية التي تنص الى أال يقل ادد مفردات العينة ان  33مفردة
لضمان دقة النتالج وإميا ية استخدام أساليب التحليل ااحااليةث وقد تم تحديد حجم العينة
بعدد ( )33شر ة سياحية.
(ئ) ما قام الباحث بمجملاة من المقابالت الشخاية م ادد من المس للين ال ين لهم االقة
بعملية التنمية السياحية لمنطقة العين السخنةث التى من الممين أن تفيد بى ه ا البحثث
والتعر الى آرالهم بى إميا ية االستفادة من المقلمات الطبيعيةث والرقابية بالمنطقة لزيادة
تدبب االسترمار السياحى بهاف وتحديد المعلقات التى تقابلهاث بافتهم ممرلين بى اتخاذ
القرارات الخااة بمستفبل المنطقةث ولقد ا ت تلع المقابالت م رليس هي ة التنشيط
السياحى بمحابظة السليسث ورليس مجلس محلى المحابظةث ومدير اام مر ز المعللمات
ودام اتخاذ القرار بالمحابظةث ورليس لها ش لن البي ة بالمحابظة.
(ج) تم تاميم العبارات بى القالمة الى مقياس لييرت الخماسىف ودرلاتد (مؤمرة لدا – مؤمرة
 متلسطة التأمير-ضعيفة التأمير -غير مؤمرة)ث بااضابة إلى إستخدام مقياس لييرتالرالمىث ودرلاتد ( عم – ال – إلى حد ما).
ثانياً :تحليل استمارة اإلستبيان الخاصة بشركات السياحة:
س :2ماهى البرامج السياحية األكثر تسويقا ً للعين السخنة ؟
النسبة المئوية
التكرار
البرامج السياحية األكثر تسويقا ً للعين السخنة
33.3
23
تربيهية
43.3
13
شاط ية
13.3
4
رحالت سريعة
13.1
3
رحالت االلية
%133
33
االمالى
لا السؤال اىول من أس لة استمارة ااستقاا للتعر الى البرامج السياحية اى رر روالا ان
العين السخنةث وقد اشارت تالج التحليل ااحاالى الملضحة بالجدول أن  %43.3تر أن
السياحة الشاط ية هى اى رر روالاث وبنسبة  %33.3السياحة التربيهيةث وبنسبة  %13.3لسياحة
الرحالت السريعةث وبنسبة  %13.1للرحالت العالليةث وه ا يدل الى أن السخنة قالمة الى
السياحة التربيهية والشاط ية.
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س :7ماهو تأثير العوامل التسويقية التالية على رفع كفاءة التسويق بالعين السخنة ؟
العوامل
التسويقية

مؤثرة جداً

متوسطة التأثير
%
العدد
13.4
4
53.3
16
13
3

ضعيفة التأثير
%
العدد
3.3
1
6.7
2
33.3
13

غير مؤثرة
العدد %
33
5

مؤثرة
%
العدد
23
6
33.3 13
6.7
2
6.7
2
13

5

16.7

7

23.3

6

23

14

46.6

2

6.7

5

33

-

-

-

-

-

-

العدد
23
16
13
6

%
76.7
53.3
33.3
23

انخفاض تكاليف
الرحلة

5

33

3

الفنون الشعبية
والفلكلور
المميز للمنطقة

3

13

2

6.7

الشواطىء

22

73.3

1

26.7

الموقع
المناخ
ميناء السخنة
تعاون الشعب
وكرم الضيافة

لا السؤال الرا ى من أس لة استمارة ااستقاا للتعر الى تأمير العلامل التسليقية التالية الى
رب فا ة التسليب بالعين السخنةث وقد أشارت تالج التحليل ااحاالى الملضحة بالجدول إلى
ما يلى:
بالنسبة للموقع:
يتضح أن هناك سبة بيرة  %57.7تر الى أن الملق يؤمر الى رب فا ة التسليب للمنطقةث
ولا ت سبة  % 3.3تر الى أ د يؤمر بدرلة ضعيفةث وه ا يدل الى أهمية الملق بالنسبة
لرب فا ة التسليب للسخنةث ويتفب م رأ مشعل بالدراسة النظرية بى أن الملق يعد من أهم
مقلمات الج ئ السياحى بها.
المناخ:
يتضح أن هناك سبة بيرة  % 16.6من العينة تر ان للمناخ تأمير بير الى رب فا ة
التسليب بالسخنةث وأن سبة  % 13.4تر أ د يؤمر بدرلة ااديةث وه ا يدل الى أهمية المناخ
بالنسبة لرب فا التسليب للسخنةث وه ا ما يتفب م رأ بيير بالدراسة النظرية بى أن مناخ
السخنة يؤمر بدرلة بيرة الى التسليب لها.
ميناء السخنة:
يتضح من االابات أن درلة تأمير المينا الى التسليب للعين السخنة غير مؤمرة بنسبة %63
وأ د يؤمر بدرلة بيرة واادية بنسبة %43ث وه ا يدل الى أ د يجب ااهتمام بالمينا من الناحية
السياحيةث وتتفب اآلرا هنا م رأ محابظة السليس الى أن أهمية االمينا تجارية بقط.
تعاون الشعب وكرم الضيافة:
من تحليل آرا المبحلمين يتضح أن سبة  %63.3تر أن تأمير تعاون الشعب و رم الضيابة
تأمير ضعي وغير مؤمرث وأن سبة  %36.7تر أ د يؤمرث وه ا يدل الى قلة تأمير ذلع
العنار الى رب فا ة التسليب.
انخفاض تكاليف الرحلة:
يتبين من تحليل أللبة المبحلمين ان سبة  %56.7تر أن ا خفاض تيالي الرحلة لها تاميرث
وأن سبة  %43.3تر أن لها تأمير ضعي ث وه ا يدل الى تأمير ذلع العنار الى رب فا ة
التسليب.
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الفنون الشعبية والفلكلور المميز للمنطقة:
يتضح من آرا المبحلمين أن سبة  %63.3تر أن الفنلن الشعبية والفليللر المميز للمنطقة
يؤمرالى رب فا التسليبث وأن سبة  36.7تر أ د اليؤمر الى رب فا ة التسليب بالمنطقةث
وه ا يدل الى تأمير ذلع العنار الى رب فا ة التسليب.
الشواطئ:
أما بالنسبة آلرا المبحلمين ان تأمير الشلطى تر أ ها مؤمرة لدا بنسبة %73.3ث ومؤمرة
بنسبة % 26.7ث وه ا يدل الى أن الشلاطئ من العناار المهمة المؤمرة الى رب فا ة التسليب
بالسخنة.
س :3ما مدة البرنامج السياحى األكثر رواجاً عن العين السخنة ؟
النسبة المئوية
التكرار
مدة البرنامج السياحى االكثر رواجاً عن العين السخنة
66.7
23
اليلم اللاحد
33.3
13
اقل من  4ليال
%133
33
االمالى
من تحليل إلابات المدرا حلل مدة البر امج السياحى اى رر روالا ان العين السخنة أتضح من
االابات أن سبة  %66.7تر أن مدة البر امج أقل من 4ليالث و سبة  %33.3تر أ ها
رحالت اليلم اللاحد هى اى رر روالاث وه ا يدال الى يادة مدة البر امج السياحى بالسخنة.
س :4ماهى الجنسيات الوافده للعين السخنة؟
الجنسيات الوافدة للعين السخنة

التكرار

النسبة المئوية

العربيد (السعلدية)
الماريين

7
23

23.3
76.7

%133
33
االمالى
من تحليل إلابات المدرا حلل الجنسيات اللابدة للسخنة أتضح من االابات أن الماريين هم
اى رر يارة للمنطقة بنسبة %76.7ث ويليها السياحة العربية (السعلدية) بنسبة .%23.3
س :2ماهى الفئة العمرية للوافدين للعين السخنة ؟
الفئة العمرية للوافدين للعين السخنة
اقل من  23سنة
من  43 -23سنة

التكرار
2
14

النسبة المئوية
6.7
46.6

من  63 -43سنة

5

33

أ رر من  63سنة

5

16.7

االمالى

33

%133

من تحليل إلابات المدرا حلل الف ة العمرية لللابدين للعين السخن أتضح من االابات أن من
 43 -23سنة هم اى رر يارة للمنطقة بنسبة %46.7ث ومن  63-43سنة بنسبة %33ث وأ رر من
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 63سنة بنسبة %16.7ث وأقل من 23سنة بنسبة %6.7ث وه ا يشير الى أن السخنة ميان للتربيد
بقط بيجب تلبير أ ماط سياحية أمر تناسب ب ة الشبائ.
س :6ما الوسائل التى تستخدمها الشركة للترويج لبرامجها السياحية ومدى فاعليتها وتأثيرها
على السائح ؟
اللسالل
المستخدمة
للترويج
اااال ات
االذااية أو
التليفزيل ية
االاالن بى
المجالت
السياحية
المشار ة بى
المعارض
والمهرلا ات
الدولية
العالقات
العامة
البي
الشخاى
اا تر ت

مؤثرة جداً

متوسطة التأثير

مؤثرة

ضعيفة التأثير

غير مؤثرة

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

-

-

-

-

12

43

13

33.3

1

27.7

3

13

5

16.7

1

26.7

11

36.6

3

13

6

23

5

16.7

3

13

4

13.3

12

43

16

53.3

5

33

4

13.3

1

3.3

-

-

15

63.3

4

13.3

7

23.3

-

-

-

-

17

56.7

7

23.3

3

13

3

13

-

-

لا السؤال السادس من أس لة استمارة ااستقاا للتعر الى اللسالل التى تستخدمها الشر ة
للترويج لبرامجها السياحية ومد بااليتها وتأميرها الى السالحث وقد أشارت تالج التحليل
ااحاالى الملضحة بالجدول إلى ما يلى:
اإلعالنات اإلذاعية أو التليفزيونية:
من تحليل أللبة مدرا شر ات السياحة ان اللسالل التى تستخدمها الشر ة للترويج لها سلا
ا ت االاال ات ااذااية أوالتليفزيل ية أوضحت أ ها متلسطة التأمير الى العمال بنسبة %43
ما أ ها تؤمر بدرلة ضعيفة بنسبة %33.3ث وغير مؤمرة بنسبة %27.7ث وه ا يدل الى قلة
تأمير ه اللسيلة بى الترويج لبرامج الشر ةث وضع تأميرها الى العمال .
اإلعالن فى المجالت السياحية:
من تحليل أللبة مدرا شر ات السياحة ان اللسالل التى تستخدمها الشر ة للترويج لها
أوضحت أن اااال ات بالمجالت السياحية مؤمرة لدا الى العمال بنسبة %13ث ومؤمرة بنسبة
%16.7ث وتؤمر بدرلة متلسطة بنسبة %26.7ث ومؤمرة بدرلة ضعيفة بنسبة %36.6ث وغير
مؤمرة بنسبة  %13أ أن ه ا العنار يجب استغاللد بى الشر ات السياحية للترويج لها.
المشاركة فى المعارض والمهرجانات:
من تحليل أللبة مدرا شر ات السياحة ان اللسالل التى تستخدمها الشر ة للترويج لها
أوضحت أن المشار ة بى المعارض والمهرلا ات الدولية مؤمرة لدا الى العمال بنسبة %23ث
ومؤمرة بنسبة %16.7ث وتؤمر بدرلة متلسطة بنسبة %13ث ومؤمرة بدرلة ضعيفة بنسبة
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%13.3ث وغير مؤمرة بنسبة %43ث وه ا يدل الى قلة تأمير ه اللسيلة بى الترويج لبرامج
الشر ةث وضع تأميرها الى العمال .
العالقات العامة:
من تحليل أللبة مدرا شر ات السياحة أوضحت أن العالقات العامة مؤمرة لدا الى الترويج
للشر ة بنسبة %53.3ث ومؤمرة بنسبة%33ث وتؤمر بدرلة متلسطة بنسبة %13.3ث ومؤمرة
بدرلة ضعيفة بنسبة %3.3ث وه ا يدل الى تأمير ه اللسيلة بى الترويج لبرامج الشر ةث وقلة
تأميرها الى العمال .
البيع الشخصى:
من تحليل أللبة مدرا شر ات السياحة أوضحت أن البي الشخاى مؤمر لدا الى الترويج
للشر ة بنسبة  %63.3ومؤمر بنسبة  %13.3ومؤمر بدرلة متلسطة بنسبة %23.3ث وه ا يدل
الى تأمير ه اللسيلة بى الترويج لبرامج الشر ة وقلة تأميرها الى العمال .
اإلنترنت:
ُ
من تحليل أللبة مدرا شر ات السياحة أوضحت أن اا تر ت مؤمر لدا الى الترويج للشر ة
بنسبة  %56.7ومؤمر بنسبة  %23.3ومؤمر بدرلة متلسطة بنسبة  %13ومؤمر بدرلة ضعيفة
بنسبة %13ث وه ا يدل الى تأمير ه اللسيلة بى الترويج لبرامج الشر ة وقلة تأميرها الى
العمال .
ويتبين من ذلع أن أهم وسالل الترويج للشر ات السياحية هى والعالقات العامةث البي الشخاىث
واا تر ت
س :2هل لهيئة التنشيط السياحى دور فى النهوض بالحركة السياحية ؟
النسبة المئوية
التكرار
هل لهيئة التنشيط السياحى دور فى النهوض
بالحركة السياحية
46.7
14
عم
53.3
16
ال
%133
33
االلمالى
أتضح من االابات أن لهي ة التنشيط السياحى دور بى النهلض بالحر ة السياحية بنسبة
%46.7ث وال دور لها بنسبة %53.3ث وه ا يدل الى ضع دور هي ة التنشيط بى يادة الحر ة
السياحيةث وضع لهلدها التسليقية.
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س :2ما تأثير العناصر التالية على جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين بالسخنة؟
مؤثرة جداً

متوسطة
التأثير

العناصر المؤثرة
على جودة الخدمات
السياحية

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

مينا السخنة

-

-

-

-

3

13

5

33

11

63

ملق المدينة

14

46.7

3

13

2

6.7

13

33.3

1

3.3

11
22

63
73.3

5
1

33
26.7

3
-

13
-

-

-

-

-

2

6.7

6

23

1

26.6

5

16.7

5

33

21

73

5

16.7

3

13

-

-

1

3.3

15

53

13

3.3

5

16.7

-

-

-

-

17

56.7

6

23

4

13.3

3

13

-

-

23

66.6

3

13

5

16.7

2

6.7

-

-

16

53.4

4

13.3

4

13.3

3

13

3

13

الطرق والمرابب
بالمنطقة
شاطى البحر
اىحمر
سلسلة لبال
الجاللة البحرية
واتاقة
الفنادق والقر
السياحية
حسن المعاملة
و رم الضيابة
تلابر العالمات
والالبتات
اىمن السياحى
تيسير إلرا ات
الدملل والخروج

مؤثرة

ضعيفة التأثير

غير مؤثرة

من مالل تحليل أللبة المستقاى منهم الى تأمير العناار التالية الى للد الخدمات السياحية
للعين السخنةث وقد اشارت تالج التحليل ااحاالى الملضحة بالجدول إلى ما يلى:
ميناء السخنة:
تبين أن سبة  %53من آرا المستقاى منهم تر أن المينا اليؤمر الى للدة الخدمات المقدمد
للسالحث وبنسبة  %13تر أن المينا يؤمر بدرلة متلسطةث وه ا يؤ د ما أشير إليد من قبل
محابظة السليس بى الدراسد النظرية أن المينا يستخدم بى التجارةث والشحن والتفريغ بقط.
موقع المدينة:
تبين أن سبة  %46.7من آرا المستقاى منهم تر أن الملق مؤمر لدا الى للدة الخدمات
المقدمد للسالحث وبنسبة  %13تر أ د مؤمرث وبنسبة  %6.7تر أ ها متلسطة التأميرث وبنسبة
 % 36.6تر أ د غير مؤمرث وه ا يتفب م الدراسة النظرية أن قرئ الملق من القاهرةث ومدن
القنا وسينا ث وسهللة اللالل إليها شج الى يارة السخنةث وه ا يدل الى تأمير الملق الى
الخدمات المقدمة للسالحين.
الطرق والمرافق بالمنطقة:
تبين أن سبة  %63من آرا المستقاى منهم تر أن الملق والمرابب بالمنطقة مؤمرة لدا الى
للدة الخدمات المقدمد للسالحث وبنسبة  %33تر أ هما مؤمرانث وبنسبة  %13تر أ هما
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السخنة أن الطرق الممهدةث

غيرمؤمرانث وه ا يتفب م الدراسة النظرية بى آرا مسترمر
والمرابب تؤمران الى للدة الخدمات المقدمة للسالح.
شاطىء البحر األحمر وخليج السويس:
تبين أن سبة  %73.3من آرا المستقاى منهم يرون أن شاطى البحر اىحمرث ومليج السليس
مؤمران لدا الى للدة الخدمات السياحيةث وبنسبة  %26.7يرون أ هما مؤمرانث وه ا يتفب م
الدراسة النظرية أن السياحة بى السخنة قالمة الى مط السياحة الشاط ية.
سلسلة جبال الجاللة البحرية وجبل عتاقة:
تبين أن سبة  %6.7من آرا المستقاى منهم تر أن سلسلة لبال الجاللة البحرية ولبل اتاقة
مؤمرة لدا الى للد الخدمات السياحيةث وبنسبة  %23تر أ ها مؤمرة وبنسبة  %26.6تر
أ ها متلسطة التأميرث وبنسبة  %46.7تر أ ها ال تؤمرث وه ا يدل الى قلة تأمير سلسلة الجبال
الى للدة الخدمات السياحية المقدمة للسالحين.
الفنادق والقرى السياحية:
يتضح من آرا المستقاى منهم أن الفنادق والقر السياحية من أهم العناار التى تؤمر الى
للدة الخدمة السياحيةث حيث أن سبة %73تر أ ها مؤمرة لداث و سبة  %16.7تر أ ها
مؤمرةث وبنسبة  %13تر أ ها متلسطة التأميرث وبنسبة  %3.3تر أ ها ال تؤمرث وه ا يدل الى
قلة تأميرها الى للدة الخدمات السياحية المقدمة للسالحين.
حسن المعاملة وكرم الضيافة:
من تحليل إلابات المستقاى منهم حلل حسن المعاملة و رم الضيابة تبين أن هناك تأمير ل لع
العنار بنسبة %133ث وه ا يدل الى أمر ه ا العنار لد السالحين.
توافر العالمات والالفتات:
من تحليل إلابات المستقاى منهم حلل تلابر العالمات والالبتات تبين أن هناك تامير ل لع
العنارث حيث أن سبة  %56.7تر أ ها مؤمرة لداث وبنسبة  %23تر أ ها مؤمرةث وبنسبة
 %13.3متلسطة التأميرث وبنسبة  %13تر أ ها غير مؤمرةث وه ا يدل الى تأمير ه ا العنار
الى الخدمات المقدمة للسالحين.
األمن السياحى:
لا ت إلابات المستقاى منهم حلل اىمن السياحى أن سبة  %66.6تر أن اىمن السياحى
ملمر لداث وبنسبة  %13تر أ د مؤمرث وبنسبة  %16.7تر أ د متلسط التأميرث وبنسبة %6.7
ضعي التأميرث وه ا يدل الى تأمير ه ا العنار الى الخدمات المقدمة للسالحين.
تيسير إجراءات الدخول والخروج:
تبين أن سبة  %73.3من آرا المستقاى منهم تر أن تيسير إلرا ات الدملل والخروج
مؤمرة لداث وبنسبة  %13.3تر أ ها مؤمرةث وبنسبة  %13.3تر أ ها متلسطة التأميرث وبنسبة
 %23غير مؤمرةث وه ا يدل الى تأمير ه ا العنار الى الخدمات المقدمة للسالحين.
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س :9ما المعوقات التى تواجه التسويق السياحى لمنطقة السخنة ؟
نعم

إلى حد ما

ال

معوقات التسويق السياحى

العدد

%

العدد

%

العدد

%

قص اىما ن التربيهية

22

73.3

6

23

2

6.7

ارتفا اىسعار
ضع الخدمات االرشادية

15
14

63.3
46.6

1

26.7

11
1

36.7
26.7

سل المعاملة من السيان المحليين

3

13

11

63

5

33

مشيالت امنية

7

23.4

11

63

5

16.6

مشيالت مرورية

13

33.3

12

43

1

26.7

الجهلد التسليقية

16

53.3

5

16.7

5

33

الميزا يات المخااة للتسليب

11

63

-

-

12

43

االاتماد الى سياحة اليلم اللاحد

23

76.7

1

3.3

6

23

التر يز الى السياحة الداملية

22

73.4

1

3.3

7

23.3

قص الخدمات السياحية

21

73

1

3.3

1

26.7

قص اما ن ااقامة السياحية وادم تنلاها

13

33.4

13

43.3

7

23.3

ااهتمام بالجا ب االقتااد للمدينة
وإهمال الجا ب السياحى

5

33

13

43.3

1

26.7

ضع
ضع

فا ة التسليب للسخنةث ما يلى:

لا تحليل آرا المستقاى منهم حلل المعلقات التى تعلق رب
نقص االماكن الترفيهية:
ا ت آرا المستقاى منهم أن قلة اىما ن التربيهية من أهم العناار التى تعلق التسليب للسخنة
بنسبة %73.3ث وأن سبة  %23تر أ ها ال تعلقث و سبة  %6.7تر أ ها تعلق إلى حد ماث
وه ا يتفب م الدراسة النظرية بأن هناك قلة بى اىما ن التربيهية بالسخنة.
ارتفاع األسعار:
ا ت آلرا المستقاى منهم أن ارتفا اىسعار من أهم العناار التى تعلق التسليب للسخنة
بنسبة %63.3ث و سبة  %36.7تر أ ها تعلق الى حد ماث وه ا يتفب م الدراسة النظرية بى
ارتفا اىسعار بالسخنة.
ضعف الخدمات االرشادية:
بتحليل آرا العينة ان ه ا العنار أتضح أن سبة  %46.6من حجم العينة ير أ ها تعلق رب
فا ة التسليبث و سبة  %26.7تر أ ها ال تعلق و سبة  %26.7تر أ ها تعلق إلى حد ماث
وه ا يلضح لنا مد القالر بى ه الخدمات.
سوء المعاملة من بعض السكان المحليين:
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بتحليل آرا العينة ان ه ا العنار أتضح أن سبة  %13من حجم العينة تر أ ها تعلق رب
فا ة التسليبث و سبة  % 63تر أ ها ال تعلقث و سبة  %33تر أ ها تعلق إلى حد ماث ه ا
يدل الى أن ه ا العنار ليس من المعلقات التى تلالد التسليب السياحى للمنطقة.
مشكالت امنية:
بتحليل آرا العينة ان ه ا العنار أتضح أن سبة  %23.4من حجم العينة تر أ ها تعلق رب
فا التسليبث و سبة  %63تر أ ها ال تعلقث و سبة  % 16.6تر أ ها تعلق إلى حد ماث ه ا
يدل الى أن ه ا العنار ليس من المعلقات التى تلالد التسليب السياحى للمنطقة.
مشكالت مرورية:
بتحليل آرا العينة ان ه ا العنار أضح أن سبة  %33.3من حجم العينة تر أ ها تعلق رب
فا ة التسليبث و سبة  % 43تر أ ها ال تعلقث و سبة  %26.7تر أ ها تعلق إلى حد ماث ه ا
يدل الى أن ه ا العنار من المعلقات التى تلالد التسليب السياحى للمنطقة.
ضعف الجهود التسويقية:
بتحليل آرا العينة ان ه ا العنار أتضح أن سبة  %53.3من حجم العينة تر أ ها تعلق رب
فا ة التسليبث و سبة  %16.7تر أ ها ال تعلقث و سبة  %33تر أ ها تعلق إلى حد ماث ه ا
يدل الى أن ه ا العنار من المعلقات التى تلالد التسليب السياحى للمنطقة.
ضعف الميزانيات المخصصة للتسويق:
بتحليل آرا العينة ان ه ا العنار أتضح أن سبة  %63من حجم العينة تر أ ها تعلق رب
فا ة التسليبث و سبة  %43تر أ ها تعلق إلى حد ماث وه ا يتفب م الدراسة النظرية بى قص
الميزا يات التسليقية بالسخنة.
االعتماد على سياحة اليوم الواحد:
بتحليل آرا العينة ان ه ا العنار أتضح أن سبة  %76.7من حجم العينة تر أ ها تعلق رب
فا ة التسليبث و سبة  %3.3تر أ ها ال تعلقث و سبة  %23تر أ ها تعلق إلى حد ماث وه ا
يتفب م الدراسة النظرية أن العين السخنة تعتمد الى سياحة اليلم اللاحد.
التركيز على السياحه الداخلية:
بتحليل آرا العينة ان ه ا العنار أتضح أن سبة  %73.4من حجم العينة تر أ ها تعلق رب
فا ة التسليبث و سبة  %3.3تر أ ها ال تعلقث و سبة  %23.3تر أ ها تعلق إلى حد ماث وه ا
يتفب م الدراسة النظرية أن العين السخنة تعتمد الى السياحة الداملية.
نقص الخدمات السياحية:
بتحليل آرا العينة ان ه ا العنار أتضح أن سبة  %73من حجم العينة تر أ ها تعلق رب
فا ة التسليبث و سبة  %3.3تر ا ها التعلقث و سبة  %26.7تر أ ها تعلق إلى حد ماث وه ا
يدل الى قص العديد من الخدمات السياحية بالسخنة.
نقص أماكن اإلقامة السياحية وعدم تنوعها:
بتحليل آرا العينة ان ه ا العنار أتضح أن سبة  %33.4من حجم العينة تر أ ها تعلق رب
فا ة التسليبث و سبة  %43.3تر أ ها التعلقث و سبة  %23.3تر أ ها تعلق إلى حد ماث
وه ا يدل الى ضرورة ل ئ المزيد من االسترمارات السياحية لزيادة ادد أما ن ااقامة
وتنلاها.
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اإلهتمام بالجانب االقتصادى للمنطقة وإهمال الجانب السياحى:
بتحليل آرا العينة ان ه ا العنار أتضح أن سبة  %33من حجم العينة تر أ ها تعلق رب
فا ة التسليبث و سبة  %43.3تر أ ها ال تعلقث و سبة  %43.3تر أ ها تعلق إلى حد ماث
وه ا يدل الى ضرورة ااهتمام بالجا ب السياحى بى المنطقة.
س :20ما مدى تواجد سياسات تسويقية محددة تتبعها الشركات السياحية فى أداء الوظائف
التسويقية على اإلنترنت ؟
النسبة المئوية
التكرار
مدى تواجد سياسات تسويقية محددة تتبعها الشركات
السياحية فى أداء الوظائف التسويقية على اإلنترنت
13
3
اليللد سياسات تسليقية محددة
66.7
23
يللد سياسات لين ليست محددة ويعمل بها طبقا للظرو
23.3
7
يللد سياسات محددة
%133
33
االمالى
بتحليل آرا العينة ان ه ا العنار أتضح أن سبة  %13من حجم العينة تر أ د ال تللد
سياسات تسليقية محددة تتبعها الشر ات السياحية بى تسليب المنطقةث و سبة  %66.7تر أ د
يللد سياسات ليست محددة ولين يعمل بها طبب للظرو ث و سبة  %23.3تر أ د يللد
سياسات محددةث وه ا يدل الى ضع الجهلد التسليقية بالشر ات السياحية.
ثالثاً :تحليل نتائج المقابالت الشخصية:
قام الباحث بعمل مجملاة من المقابالت الشخاية م بعض المس للين ال ين لهم االقة بعملية
التنمية السياحية لمنطقة العين السخنةث التى من الممين أن تفيد بى ه ا البحثث بافتهم ممرلين بى
اتخاذ القرارات الخااة بمستفبل المنطقة .للتعر الى آرالهم بى إميا ية االستفادة من المقلمات
الطبيعيةث والرقابية بالمنطقة لزيادة تدبب االسترمار السياحى بالمنطقةف وتحديد المعلقات التى
تقابلهاث و ا ت تيجة المقابالت الشخاية مايلى:
س :2ما درجة توافر المقومات السياحية لالستثمار السياحى بمنطقة العين السخنة ؟
 أتفقت اآلرا الى أن المنطقة تمتلع العديد من المقلماتث والامل الج ئ السياحىالمتلبرةث والتى تؤهلها لقيام تنمية سياحية بهاث وتجعلها مقادا سياحيا متميزا يستطي
المنابسة م المقااد السياحية المجاورة .
يتضح من ذلع أن تلابر ه العناار والمقلمات السياحية بى المنطقة يسااد الى
تشجي المسترمرين الى القيام باسترمارات سياحية تتمرل بى إ شا الفنادق والقر السياحية.
س :7ما مدى توافر األنماط السياحية الجاذبة لالستثمار السياحى ,وللسائحين فى المنطقة ؟
ألمعت اى را الى أن أهم اى ماط السياحية الجاذبة لالسترمار السياحىث وللسالحين بى
العين السخنة هى:
 السياحة الشاط ية الى ساحل البحر االحمر ومليج السليس. السياحة العاللية والسياحة التربيهية (الفنادق والقر السياحية). سياحة السفار (لبال الجاللة البحريةث ولبل اتاقة). السياحة الدينية (المزارات الدينية بالاحرا الشرقية). السياحة الرقابية (اا تشابات اىمرية الحديرة).- 281 -
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 سياحة اليخلت (مارينا واد الدوم).يتضح من ذلع أن العين السخنة تتميز بملق لغرابى لعلها مقادا للسالحينث وذلع لتعدد
اى ماط السياحية بهاث حيث أ ها تحتل الى العديد من ااميا اتث التى تؤهلها استغالل تلع
اى ماطث ولعلها مقادا سياحيا االمياث إذا تم التسليب لتلع المنتج السياحى بالرة ليدة.
س :3ما مدى وجود مستقبل لالستثمار السياحى فى المنطقة ؟
 أتفقت اآلرا ان المنطقة لها مستقبل مزدهر لالسترمار السياحىث ويرل ذلع لتلابرالمقلمات وتنل اى ماط السياحيةث والامل الج ئ السياحى بهاث وقربها من محابظة
القاهرة والمحابظات المجاورة.
يتضح من ذلع أن تلابر ه المقلماتث واناار الج ئ السياحى بالمنطقة سل يؤهلها
لج ئ العديد من االسترمارات السياحية مستقبالث و يادة أاداد السالحين.
س :4ما مدى توافر عمالة أو كوادر مؤهلة للعمل فى المجال السياحى بالمحافظة ؟
 ألمعت اآلرا ان التللد امالة أو لادر مؤهلة ابية للعمل بى المجال السياحىبالمحابظةث باالضابة إلى أن العمالة الملللدة حاليا تحتاج إلى برامج تدريبية اادادها
يلادر بشرية تعمل بالقطا السياحى بالمحابظة.
يتضح من ذلع أن ادم تلابر امالة أو لادر مؤهلة للعمل بى المجال السياحى بالمحابظة
سل يؤمر الى الخدمات المقدمة للسالحين بى المنطقة.
س:2هل يوجد تنسيق بين األجهزة المختلفة بالمحافظة لالستثمار السياحى ,وتسويقها سياحياً؟
 أتفقرررت اآلرا بللرررلد تنسررريب برررين اىلهرررزة المختلفرررة بالمحابظرررة لالسرررترمار السرررياحى,وتسليقها سياحيا مرل :هي ة التنشريط السرياحىث والمجلرس المحلرىث ولهرا شر لن البي رةث
وهي ة اآلمار.
يتضح من ذلع أن التنسيب بين اىلهزة المختلفة بالمحابظة سل يؤد إلى تسليب المنطقة
سياحياث ول ئ العديد من االسترمارات.
س : 6ما مدى وجود موقع سياحى للمحافظة كمقصد سياحى ,ولتعريف المستثمرين بها على
شبكة اإلنترنت ؟
 ألمعت اآلرا بعدم وللد ملق سياحى متميز للمحابظة مقاد سياحىث ولتعريالمسترمرين بها الى شبية اا تر ت مرلها مرل اىقاليم السياحية اىمر .
يتضح من ذلع أن ادم وللد ملق سياحى للمحابظة مقاد سياحىث ولتعري المسترمرين
بها الى شبية اا تر ت سل يؤد إلى ضع تسليب المنطقة سياحياث وبالتالى سل يؤمر
الى ل ئ المسترمرين السياحيينث وذلع لعدم درايتهم بمقلمات واناار الج ئ السياحى
بالمنطقة.
س :2ما مدى اكتمال عناصر المزيج التسويقى فى المنطقة ؟
 أتفقت اآلرا الى ادم ا تمال اناار المزيج التسليقى اىربعة الميانث والتسعيرثوالمنتجث والترويجث حيث يتلبر انار الميانث والمنتجث ولينها التيتمل بى التسعيرث
والترويجث حيث أن المرب غير متساو اىضال بمعنى التر يز الى انار دون
اآلمر.
يتضررح مررن ذلررع أن انااررر المررزيج التسررليقى تيتمررل انرردما تاررل منطقررة السررخنة إلررى ذهررن
وميال ل سالح ألنبى.
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س :2ما أثر استراتيجية االستثمار السياحى بالمنطقة ,وتسويقها سياحياً ؟
 ألمعت اآلرا بلللد لدو من االسترمار السياحىث وتسليب المنطقة سياحيا تتمرلبى :إقامة المشاري السياحية (الفنادق والقر السياحية)ث وتلبير الخدمات اىساسية
والاحيةث وتطلير الطرقث واال تعاش االقتااد ث وإيجاد برص امل ريرةث وتحسين
مستل الدمل ىبراد المجتم المحلىث والحد من البطالة الملللدة بمحابظة السليسث
والتعر الى الرقابات والحضارات المختلفةث والعادات والتقاليد اايجابية من
السالحين.
يتضررح مررن ذلررع أن المنطقررة لهررا مسررتقبل سررياحى إلررى حررد بيررر قررالم الررى تررلابر المقلمررات
والخدمات السياحيةث حيرث تللرد لردو مرن اسرتراتيجية االسرترمار السرياحى بالمنطقرةث وتسرليقها
سياحيا مما يعلد بالنف الى أبراد المجتم .
س :9ما هى المعوقات التى تواجه المستثمرين فى المنطقة ,والتسويق لها سياحياً ؟
أتفقت اآلرا الى أهم المعلقات التى تلالد المسترمرينث والتسليب للمنطقة سياحيا هى :
 ادم تلابر ميا الشرئ وادم وللد محطة معالجة ار احى رليسيد للمنطقةباليامل.
 قالر بى الخدمات الى الطرق (مدمات ااسعا  -مدمات ااتاال  -الخدماتاارشادية والالبتات)ث التى يتطلبها السالح الى الطريب.
 ادم إ دوالية بعض الطرق مرل السخنة  /الزافرا ةث وادم استحداث طرق براية بديلةللطرق الحالية حال غلقها بى حالد اليلارث أوالحلادث.
 ادم وللد مستشفى دولى بالمدينة. وللد المحالر بالطرقث والتى تلقى بغبارها الى القر السياحيةث وتضر بالشلاطى ثوبالاحة العامة.
 إرتفا اىسعار بالنسبة للسياحة الدامليةث ومالاا بى أيام االلا ات. ادم تلابر الخدمات التربيهية من مطاامث ودورسينماث و ابيترياتث وملالت تجارية. ادم تشغيل مارينا واد الدوم بيامل طاقتها. قص االاتمادات المالية الال مة لمشرواات البنية اىساسية والخدميةث وادم استيمالالمرابب اىساسية مرل الميا ث والار الاحى للمنطقة.
 ادم الترويج إاالميا للمنطقة من قبل الدولة.يتضح من ذلع أن تلع المعلقات سل تؤمر الى ل ئ االسترمارات السياحيةث وللدة
الخدمات السياحية المقدمة للسالحين بالسخنةث وتعلق رب فا ة التسليب السياحى بالمنطقة مما
يتطلب العمل الى رب مستل المرابب والخدمات اىساسية للسياحة بها.
نتائج الدراسة
لقد أ تهت الدراسة إلى النتالج التالية :
أوالً :نتائج الدراسة النظرية :
 -1تنفرد منطقة العين السخنة بملق متميز الى ساحل البحر االحمر ومليج السليس مما
يؤهلها ىن تيلن من أهم المقااد السياحية بى مار.
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 -2بنرا قااردة بيا رات معللماتيرة ارن الررروة السرياحية بمنطقرة العرين السرخنةث شرملت حارر
الملارد السياحية الطبيعيةث والرقابيةث بإبرا الملللد منهاث ووض المللهاتث التى تعمل
الى إ مال النقص بيهاث بغرض استيمال قاادة البيا رات السرياحية الترى ترلبر المعللمرات
اررن إميا ررات الجر ئ السررياحىث ومقلماتررد بالمنطقررةث اىمررر الر يشررج ريرررا االسررترمار
السياحى ويحفز بى المنطقةث ومااة من قبل القطا الخاص.
 -3تتمت منطقة العين السخنة برروة سرياحية هاللرة برى مجرال المرلارد السرياحيةث تؤهلهرا ىن
تيلن والهة سياحية متفردة بى مجال انااة السياحةث واالسرترمار السرياحى برى ماررث
حيرررث ترررلبر اليريرررر مرررن بررررص االسرررترمار السرررياحى برررى مشررررواات سرررياحية متميرررزةث
ومتنلاة.
 -4يشيل تلبر مناخ االسترمار اايجابى وبي تد إلماال بي مار مقلمرا رليسرياث وحرابزا قليرا
لدملل مجال االسترمار السياحى بى انااة السياحة بي المشرواات السياحية المقترحرة
بمنطقة العين السخنةف والتى تعرلد بالمنراب والفلالرد االقتاراديةث وااللتماايرةث والرقابيرةث
والبي يةث ومما الشرع بيرد أن االسرترمار السرياحى برى مرلارد الجر ئ السرياحىث والخردمات
والتسررهيالت السررياحية بررى المنطقررة سرريؤد دورا بررااال ومررؤمرا بررى تحقيررب اىهررردا
المنشلدة.
 -5تعدد مجاالت االسترمار السرياحى وبرارة برى المنطقرةف والتري تتمررل بري االسرترمار برى
مشرواات الملارد الطبيعيةث والرقابية بالمنطقة.
 -6المشررار ة المجتمعيررة لهررا دور بعررال بررى تطررلير السررياحة وتنميتهررا بررى المنطقررةث وبالتررالى
إ جاح انااة السياحةث ومشرواات االسترمار السياحى المقترحة.
 -7االسترمار السياحى لد أمار اقتااديةث والتماايةث و مقابيةث وبي يرة إيجابيرة الرى المجتمر
المحلى بى المنطقةث مما يعمل الى تحقيب اىهدا المنشلدة.
 -1تحتاج البنة اىساسية بى المنطقة إلى التطلير وااحالل والتجديدث إلى لا ب ضرورة
حل مشيلة ميا الشرئث والار الاحىث والطرق.
 -5ادم استيمال مشرو المطار الدولى ال ي سيجعل من المنطقة مقادا هاما للسالحين من
لمي دول العالم مما يؤد إلى يادة أادادهم.
 -13من المأملل أن تحقب انااة السياحةث واالسترمار السياحي المتلق بى المنطقة بى
المشرواات االسترمارية المقترحة اليرير من اىهدا المرسلمةث تنمية المنطقة
اقتاادياث والتمااياث ومقابياث والحفاظ اليها بي ياث وتنمية البنى التحتيةث وتطليرهاث مما
يترك أمر بير بى تحسين مستليات المعيشةث وا تعاش أامال القطا الخاص ال من
المتلق أن يقلم بدور أساسى وبعال بى مجاالت االسترمارات السياحية بالمنطقةث التى
تتمت بفرص تنملية سياحية بيرةث والتى من شأن استرمارها أن ييلن لد تأمير بالغ
اىهمية الى البي ة االقتااديةث وااللتماايةث والرقابيةث والبي ية بالمنطقةث والى سيا هاث
والحفاظ الى الملارد الطبيعيةث والرقابيةث بااضابة إلى المساهمة بى تنلي ماادر
الدمل القلمى.
ثانياً :نتائج الدراسة الميدانية:
 -1السياحة الشاط ية والتربيهية هى البرامج اى رر تسليقا لمنطقة العين السخنة.
 -2أغلب الجنسيات اللابدة إلى العين السخنة من الماريين والسعلديين.
 -3تمرل حر ة السياحة الداملية النايب اى بر من الحر ة السياحية للمنطقة إال أ ها بى
أغلبها رحالت ليلم واحدث وذلع لقربها من العاامة القاهرةث ومدن القناة والدلتا.
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ادم تلبر أما ن تربيهية متنلاةث وهى مطلب ضرور لمنطقة االلا اتث ويمين أن
ييلن له ا العنار تأمير الى إطالة بترة ااقامة.
ارتفا اىسعار بالنسبة للسياحة الداملية بالمنطقة يؤمر الى تيرار مرات الزيارة.
ادم وللد معللمات ابية ان المناطب السياحية واىمرية بى المنطقةث وغيائ الللحات
اارشادية بى رير من الطرق المؤدية إليها لتيلن متاحة للقالمين الى التخطيط
والتنميةث والجمهلر بافة اامة.
تعا ى المنطقة بشيل اام من قالر بى اى شطة التسليقية والتنشيطةث وقالر بى
لا ب الدااية السياحيةث مما يؤمر سلبيا الى مدة الزيارةث وحجم الطلب اليهاث وذلع
لعدم المعربة بأما ن الج ئ السياحى المختلفة بهاث واىما ن التى يمين يارتهاث
والخدمات المختلفة المقدمة للسالحين.
ضع الميزا يات المخااة للتسليب السياحىث مما يؤمر الى يادة أاداد السالحين
للمنطقة.
تعا ى المنطقة بللد اام من ضع بى مستل بعض الخدمات المقدمة بى اىما ن
السياحيةث وقد ييلن ه ا أحد اىسبائ القتاار مدة الزيارة الى يلم واحد.
التللد سياسات محددة تعمل بها شر ات السياحة بى أدا اللظال التسليقيةث ولين
يعمل بها طبب للظرو ث وه ا يدل الى ضع الجهلد التسليقية بالشر ات.

اختبار صحة الفروض
الفرض األول:
إن االستثمار السياحى فى المقومات والموارد السياحية الطبيعية ,والثقافية فى منطقة العين
السخنة سيكون له منافع اقتصادية ,واجتماعية ,وثقافية ,وبيئية على أفراد المجتمع.
أن منطقة العين السخنة تمتلع العديد من مقلمات الج ئ السياحى مرل المقلمات الطبيعية
الملق ث والمناخث والجبالث والشلاطئث وايلن الميا اليبريتيةث والنملذج الفريد للحياة البريةث
إلى لا ب المقلمات الرقابيةث والتاريخيةث واىمريةث والمتمرلة بى الملاق والرروات اىمرية
الفرال يةث واليل ا يةث والروما يةث والقبطيةث وااسالميةث إلى لا ب السياحة التربيهية المتمرلة بى
الشلاطئث والمنتجعات والقر السياحيةث وإلى لا ب السياحية الدينية المتمرلة بى اىديرة
المسيحيةث والسياحة الاحراوية للللد مساحات احراوية شاسعة تالح لسياحة السفار ث إلى
لا ب السياحة الشاط ية المتمرلة بى الشلاطئ الطليلة التى تطل اليهاث وإلى لا ب سياحة
الرياضات المالية المتمرلة بى رياضة الغطس السطحىث ورياضة التجدي ث إلى لا ب السياحة
العاللية المتمرلة بى ايلن الميا اليبريتية ذات الافات العالليةث بإذا استغلت ه المقلمات
والملارد استغالال ليدا بى االسترمار السياحى بسل ينعيس ذلع إيجابا الى أبراد المجتم
اقتاادياث والتمااياث ومقابياث وبي ياث وه ا ما أ دتة الدراسة النظرية والميدا يةث و لع النتالج
المتحال اليها من المقابالت الشخايةث وهل مايؤ د الفرض اىول للبحث.
الفرض الثانى:
هناك العديد من المعوقات التى تواجه زيادة تدفق االستثمار السياحى بمنطقة العين السخنة.
الى الرغم من أن العين السخند تتميز بالعديد من ااميا ات السياحيةث إال أ د هنالع العديد من
المعلقات التى تلالد االسترمار السياحى بالمنطقة ومنها :االبتقار إلى التخطيط السياحى السليمف
وتهي ة الملاق الطبيعيةث والرقابيةث وتنميتها وتطليرهاف والنقص بى مجال البنية التحتيةث ممرال بى
التسهيالت السياحية اىوليةث والتسهيالت السياحية المسا دةث وادم تلبر الخدمات التربيهية من
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ملالتث ومطاامث ودور سينماث ومسارحث وقلة دراسات الجدو االقتاادية ان لدو االسترمار
بى مجال القطا السياحىف مما أد إلى تأمر ل ئ المسترمرين المحليينث واىلا بث وادم
إستيمال مشرو المطار الدولىث ال سيجعل من المنطقة مقادا هاما للسالحين من لمي دول
العالمث ويزيد من أادادهمث واللض االقتااد ال أد الى تخل المسترمرين من إقامة
مشروااتهم بالمنطقة .إن ه المعلقات تلالد تسليب المنطقة سياحياف وتمن أيضا من قيام تنمية
سياحية مستدامةث مما يعلق االسترمار بى القطا السياحى ويضعفد ريراث وبالتالى تق حيال
يادة تدبب االسترمار السياحى بالمنطقةث وه ا ماأ دتة الدراسة النظرية والميدا يةث و لع النتالج
المتحال اليها من المقابالت الشخايةث وهل مايؤ د الفرض الرا ى للبحث.
التوصيات
وفيما يلى عرض للتوصيات والمقترحات الخاصة بزياده االستثمار السياحى للمنطقة ,والتسويق
لها ,والتى طرحها الباحث ,وذلك بهدف التطبيق األمثل لها ,وهى كما يلى:
 -1إاداد قالمة بيا ات للمعللمات السياحية لخدمة المسترمرين .
 -2تحديد ملاق المشرواات السياحية المقترحةف م تانيفها وتحديد طبيعتهاف والعمل
الى تهي تها للج ئ السياحى.
 -3إقامة المنشآت السياحية االسترماريةث التى تشمل المنشآت والخدمات الال مة لقيام
انااة السياحة (الفنادقث والمطاامث والمتنزهاتث والمنتجعات) .
 -4تلبير البنية التحتية المحددة للقطا السياحى.
 -5تفعيل استراتيجية الترويج لالسترمار السياحى بى مجال قطا الخدمات والتسهيالت
السياحيةث وملاق الج ئ السياحية الطبيعيةث والرقابية وملاردها .
 -6دام المسترمرينث ومسا دتهم بتزويدهم بالمعللمات الخااة بمناخ االسترمار وبي تد بى
القطا السياحىث وتقديم دراسات برص االسترمار لهم .
 -7تنسيب قطا السياحة م الجهات الحيلمية اىمر ف ذات العالقة باالسترمار لتسهيل
االرا اتث وسراة إ جا المعامالت الخااة بالمسترمرينث ووبب آلية تيفل ااسرا
بتقديم الخدماتث وإتمام االرا ات وتسهيلها .
 -1تحفيز القطا الخاص بالعمل الى إ جاح دور الفاال بى االسترمار السياحى من
مالل تسهيل االسترمارث وت ليل العقبات بى ه ا القطا .
 -5إاداد اللسالل واآلليات التى تعمل الى تنفي المشرواات السياحية بى القطا
السياحىث وتفعليها من مالل وض مطط وسياساتث وبرامج للترويج والتسليب بى
مجال االسترمار السياحىث وانااة السياحة.
 -13تقديم التمليل لالسترمار السياحىف مااة المشرواات الاغيرة والمتلسطة بااتبار
أن السياحة قطا انااى باال يسهم بى تلسي القاادة االقتاادية للمجتمعات
المحليةث واالقتااد القلمى.
 -11المساهمة بى إاداد اليلادر البشريةث وتأهيلهاث وتدريبها بى مجال انااة السياحة.
 -12تل ي مشرواات االسترمار السياحى بشيل يسهم بى تنمية المناطب المختلفة بمارث
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English Abstract
The Impact of Tourism Investment Strategy on the Tourism
Movement in Egypt
(Applying on Al Ain Alsokhnna)
Alaa eldin Osama Abd ellatif
Tourism is regarded as the most important industry in the future and the
main source of national income. Therefore it is considered an essential
factor for the progress of Egypt and its development in this century. As
AlAin AlSokhnna has many potentials and tourist uniqueness that enable
it to compete other towns to attract tourists.These chacteristics and
potentials represent the most important tourism investment domain in any
sector related to tourism industry, which is expected to be embodied in
economic, social, cultural and environmental benefits, for the benefit of
the local community. Hence the theme of " the impact of tourism
investment strategy on increasing the tourist movement in Egypt, and
applying it on AlAin AlSokhnna as a study core. This research aims to
shed light on AlAin AlSokhnna area of tourism as a Tourist destination to
encourage tourism investment in the region, and the most prominent
obstacles that hinder the increase of the tourism investment flow towards
it. Findings show that AlAin AlSokhna area has several ingredients and
factors for tourist attractions available which encourage investors to
make tourism investments there. The Research recommendations are:
Supporting and assisting investors by providing them with information
about the climate and environment of the tourism sector, and conducting
studies about the investment opportunities available for them
Key words: Strategy, Tourism Investment, tourism movement, Al Ain Alsokhnna.
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