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Abstract
Scholars have paid little attention to the concept of demarketing in the
tourism sector. This research focuses on the concept and theory of
demarketing as a marketing strategy, a policy option, as well as a
promising management tool in tourism field in Egypt. The study argues
that demarketing has been unconsciously used in Egyptian tourist
activities without full recognition or appreciation of its merit as an
effective marketing and/or management tool. Statistics of tourism traffics
are used to demonstrate an aspect of the mass tourism in Egypt.
Furthermore, interviews are conducted with academics and experts to
assess the suggested demarketing strategy, which can be used to demarket
some Egyptian tourist products to encourage other products, decrease the
pressure of the mass tourism, and simultaneously remarket it to attract
the higher yielding markets.
Key Words: Demarketing, Demand control, Management, Mass tourism,
Strategy
Introduction
Destinations increasingly perceived as being in competition. Moreover,
this competition is being intensified (Van den Berg and Braun, 1999;
Ward and Gold, 1994). This necessitated that destinations should develop
diverse tourist products and non-traditional marketing strategies.
Destination identity and personality has always been an important
element of place marketing (Short and Kim, 1998). However, a direct
result of distinctive competition is that many destinations only focus in
their marketing strategies on new tourist products, in other words, they reimage themselves. Avraham (2000, 2004) and Fitzsimons (1995) argued
that attempts to “re-image” destinations need to address negative
preconceptions among target consumers and contradictory information
about the new tourist products in various media. In this context, Avraham
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(2000, 2004) perception of re-image concept is based on the enhancement
of the destination image. Nevertheless, re-image can also be realized
through demonstrating the real identity of tourist products or by placing a
completely new tourist products in the marketing efforts.
Demarketing has not been used as a management tool to control the
supply and demand of tourism resources until 1971, when Kotler (1971,
p. 77) considered the desire of Bali to limit visitation to upper-income
visitors and forgo mass tourism during the 1970s. Beeton and Pinge
(2003, p. 311) have used demarketing as an important part of marketing
management. Moreover, Wall (2005) asserted that demarketing was
applied successfully in health sector to reduce smoking. In addition,
Beeton and Pinge (2003, p. 312) emphasized that tourism was one of the
main areas where the principles of demarketing have been practiced.
Beeton and Benfield (2002, p.504) similarly referred to the ability of
applying demarketing strategy in tourism sector as an effective
management and planning tool. Demarketing still a comparatively new
instrument of managing mass tourism, environment, and culture in the
tourism industry. In addition, it indirectly contributes to promoting
alternative tourist products and demands.
This study highlights the importance of demarketing as an effective nontraditional marketing tool in management and marketing strategies. It also
shows the fields in which demarketing may be used in the Egyptian
tourism sector.. The study aims to develop an applicable strategy to
demarket some tourist products in Egypt for the benefit of reducing mass
tourism and encouraging other alternative tourist markets.
The Concept of Demarketing
Recently, demarketing has been regarded as the business function
concerned with controlling the level and composition of any demand.
According to Kotler and Levy (1971), the main reason for the emergence
of this concept is the fact that while marketing is primarily concerned
with an expanding market for which there was unlimited supply of
products, there are also periods of shortage to which marketers must take
action. Kotler and Levy (1971, p. 75) defined demarketing as “an aspect
of marketing that deals with discouraging customers in general or a
certain class of customers in particular on a temporary or permanent
basis”. Kotler and Levy (1971) explained identified three types of
demarketing: (1) general demarketing when the total demand is needed to
be reduced; (2) selective demarketing where demand from certain market
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segments is discouraged, and finally (3) ostensible demarketing when the
company management gives the outward show of reducing demand,
because of scarcity, thereby stimulating better demand. Koschnick (1995)
has described demarketing as the reverse of marketing. Kotler (2011) has
argued that demarketing uses the same four Ps (product, price, place, and
promotion) of marketing, but in a reverse way. Beeton and Benfield
(2002) described it as an intrinsic aspect within marketing management.
While Beeton and Pinge (2003) argued that demarketing is not
necessarily the opposite of marketing, they both agree that it is an
inherent aspect within marketing management. According to Bradley and
Blythe (2013), demarketing is a deliberate attempt by marketers to reduce
demand for a product by using the same tools and techniques to increase
demand.
Salem (2013) similarly described demarketing as the attempt to
discourage demand for a product or service. Other authors demonstrated
that the demarketing promotion campaigns involve traditional marketing
efforts, such as advertising, public relations, and sponsorships (Deutsch
and Liebermann 1985; Pechmann et al. 2003; Wall 2005).As a
complementary part of ordinary marketing, demarketing includes the use
of marketing techniques to influence customers to change their attitude
and behaviour towards specific products and services by using the wellknown elements of marketing (the product, prices, distribution, and
advertising) as effective tools to establish a ‘Demarketing Strategy’.
(Alsamydai, 2015)
Destination attempts to modify demand can include disparity pricing or
the reduction of promotion, product quality, service expediency, etc.
(Baker, 1998; Koschnick, 1995). For example, Cyprus wanted to
discourage what they saw as wrong use segments and encourage a higher
yielding visitor. Its tourism policy has therefore focused on the
manipulation of the marketing offer, particularly in relation to product
(discouraging nightclubs), price (discouraging discounting amongst
wholesalers), promotion (stopping promotion in certain markets), and
image (clearly indicating what constitutes a ‘desirable tourist’) to achieve
their goal (Clements, 1989).
Demarketing in Tourism
Demarketing approach appeared in tourism in 1989, when Clements
(1989) affirmed in his study the desire to discourage young rowdy tourists
from visiting Cyprus. Clements referred to the selective demarketing as a
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marketing tool used to solve the matter. Beeton and Benfield (2002)
stressed the potential of demarketing as a conscious policy tool in both
the built and natural environmental management spheres, specifically in
relation to visitor management and tourism. Yet Clements (1989) was
concerned not with the overuse of built and natural resources, but with
discouraging what was seen as undesirable visitor segments. Likewise,
Wearing and Neil (1999) recognized demarketing as a potential
ecotourism tool in the management of a scarce resource. Wearing and
Neil (1999) recommended pricing, restricting access, and various
negative promotional strategies as possible strategies of demarketing.
Moreover, Shiu et al. (2009) fully agree with Wearing and Neil (1999) on
the introduction of demarketing into their outline of the tourism
marketing mix. Kern (2006) has investigated the use of demarketing in
managing visitor demand in Australian national parks, facing excess
demand. In a similar way, Burgin and Burgin (2014) have employed the
concept of demarketing in their consideration of visitor demand
management within the Greater Blue Mountains World Heritage Area
(GBMWHA), Australia.
Different Aspects of the “Demarketing” Concept
Although demarketing activities emphasize the negative aspects of
destinations in order to reduce demand, the emphasis on the negative
attributes of destinations may increase the demand. This paradox has been
termed “perverse marketing”, where a destination is actively marketed by
drawing on its negative aspects as a form of attraction. Another relevant
concept is what scholars have called the “dark marketing”, by which
destinations draw on their painful histories and tragic events as effective
means of promotion. Dark tourism or thanatourism, holocaust tourism,
battlefields tourism, cemetery tourism, and slavery tourism are important
examples of the “perverse” and “dark place” marketing (Medway and
Warnaby, 2008).
Demarketing is one aspect of social marketing; its philosophy is the
creation of a better healthier environment for the community. It is an
important tool to determine the consumption of a certain product
permanently or temporarily (Alsamydai, 2015). Kotler and Zaltman
(1971) coined “social marketing” as a new concept of marketing, which is
defined as the theory and practice of marketing an idea, cause, or
behavior. Kotler and Lee (2008) argued that the “social marketing”
achieved success in influencing more positive awareness and behavior
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through campaigns, such as “stop smoking” “say no to drugs”, “exercise
more”, and “eat healthier foods”.
Gundlach et al (2010) introduced ”counter-marketing” as a synonym of
demarketing concept. They defined “counter-marketing” as a strategy that
involves total repudiation of the relevant demand, as in getting rid of
undesirable customers or preventing certain types of transactions.
Gerstner et al. (1993) suggested that demarketing could be applied as a
differentiation strategy, where a company actively demarkets itself in
order to differentiate itself from other competitors. For Beeton (2001),
there is a need for the use of demarketing as a management tool and a
marketing strategy. Other scholars have also referred to demarketing as a
possible tourism strategy, yet they had not examined the concept in depth
(Groff, 1998; Wearing & Neil, 2000, Yang, et al., 2013).
Samli and Yavas (1985) outlined many demarketing strategies that have
been used in developing countries, such as Turkey, in case of scarce
resource management. They proposed also the problem areas to which
these strategies could be applied. The strategies of Samli and Yavas
included tying agreements, restricting distribution, sales force reductions,
price increases, allocation of supply, and monitoring new products. The
problem areas of these strategies are product shortages, energy
conservation, and excessive (overfull) demand. Beeton (2001) added
other demarketing tools, such as (1) encouraging specific markets and
discouraging certain markets, (2) notifying visitors of banned activities,
(3) permitting certain activities, and (4) re-imaging the destination to
attract a certain segment of visitors and deflect others. Beeton and
Benfield (2002) equally highlighted four major tourism demarketing
instruments: regulation; pricing; permits; and promotion.
Kotler and Levy (1971) proposed a number of demarketing policy
instruments to reduce the demand. These are: (1) curtailing advertising
expenditure; (2) reducing sales promotion expenditure; (3) reducing sales
representatives’ actual selling time; (4) increasing prices; (5) adding to
the time and expense of the purchaser; (6) charging of high deposits or
full payment; (7) reducing the number of distribution outlets; (8)
eliminating trade discounts; (9) slow delivery; (10) and reducing product
quality or content. Miklos-Thal, and Zhang, (2013) created a model based
on two objectives: first, the seller suppresses marketing today to grow
demand tomorrow; second, demarketing does not aim to abandoning any
unprofitable market segment, but rather building a high-quality image in
the late consumer segment. Gupta, (2014) proposed numerous tools of
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demarketing, such as higher prices, counter-advertising, limiting
advertising, and limited and warning labels. It has been suggested that
consumer behaviors and expectations can be modified prior to
experiencing the product through the application of such demarketing
strategies. This may decrease levels of disappointment and achieve higher
levels of satisfaction (Beeton and Pinge, 2003).
Methodology
The study uses both quantitative and qualitative methodological approach.
The quantitative data are collected from different international and
national tourism organizations, including Central Agency for Public
Mobilization and Statistics (CAPMAS), World Travel and Tourism
Council (WTTC), and Ministry of Tourism of Egypt. Two decades of
tourism statistics (1994 – 2015) are used for analysis. Qualitative data are
collected through semi-structured interviews with seven tourism expert
and academics with expertise in tourism marketing, planning, and
strategy formulation in Egypt. As one of the research objectives is
exploratory, this method was chosen as an evaluation of the proposed
strategy of demarketing tourist products in Egypt for certain market
segments. The interviews were held in June and July 2015. The majority
of the interviews took place in Cairo, where the interviewers’
organizations are located, such as the Ministry of Tourism, Egyptian
Tourist Authority, International Organization for the Electronic Tourism
Industry, the Egyptian Tourism Federation, and Faculty of tourism and
hotels in Helwan University. Two other interviews were held in Faculties
of Tourism and Hotels in Minia and Fayoum universities respectively.
The interviewers represent two categories, three academics and four
experts. The data collected information will be complemented as much as
possible. Most interviewees are male, above 50 years old, who possess
15-35 years of experience in tourism marketing and planning. The
detailed profile is presented in Table 1 to demonstrate each individual’s
age, gender, organization, years of experience in tourism, and areas of
expertise.
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Table 1: Interviewee profile
#

Age
range

Gende
r

Discipline

Years
of
experience

Areas of
expertise

1

70-80

Male

Government expert (consultant ex head
chair of Egyptian Tourism Promotion
Authority)

35-45

Tourism
Marketing
and
planning

2

60-70

Male

Government expert (consultant and ex
vice minister of planning sector Ministry
of Tourism)

25-35

Planning

3

60-70

Male

Industry expert (head chair of the
Egyptian Tourism Federation, and
manager of one of the top ten travel
agencies in Egypt)

35-45

Marketing
and
planning

4

50-60

Male

Industry expert (head chair of the
International Organization for the
Electronic Tourism Industry)

15-25

Marketing

5

60-70

Male

Academic (Professor, ex Dean
hospitality and tourism institution)

of

25-35

Planning

6

50-60

Male

Academic (professor, ex Dean
hospitality and tourism institution )

of

15-25

Planning

7

40-50

Femal
e

Academic (professor, head of tourism
department)

15-25

Marketing

Every interview took around (1) hour. Each interviewer was asked to
evaluate and edit an initial strategy model of demakting already prepared
by the authors. Ten open-ended questions concerning the strategy model
and current demarketing approach in Egypt are included in the interview.
The questions address the following major points:
1. Mass tourism opportunities,
products.

challenges, and effects on tourist

2. The marketing efforts and the current use of demarketing in Egypt.
3. The international image of Egypt as a tourist destination.
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4. The alternative tourist products that may create an alternative demand.
5. The importance of setting up a demarketing strategy in Egypt.
The constant comparison between the resultant themes and topics has
been exploited (Jennings, 2005), in order to explore the findings of such
interviews. All interviews were taken in Arabic language originally. The
quotes were translated to the English language..
Research Findings and Discussions
Demarketing has the potential to provide both planners and managers
with a range of beneficial tools and techniques that, if proactively applied,
can lead to constructive and successful results.
Demarketing Approach in Egypt
While the term ‘demarketing’ may not be consciously used in tourism
field in Egypt, there are numerous examples in which certain elements are
being applied. The rationale for applying demarketing in Egypt are the
attempts to reduce the demand for overly attractive places, which already
have a glut of competitive advantage factors, such as some ancient
monumental places (Valley of the Kings in Luxor) and some protected
areas (Ras Mohammed National Park in Sinai). This agrees with
interviewee #5 who asserted that “the demarketing strategy is one of the
most important tools to preserve tourism products in Egypt, especially the
historical and protected areas”. Demarketing activity has much
resonance with the arguments made by those in support of sustainable
tourism, in terms of preserving a place for future generations of residents
and visitors (interviewee).
Demarketing strategies have been also used in the tomb of Nefertari
where reduction of visitor levels to certain areas has become a priority
(interviewees). Nefertari tomb is one of the most important sites in the
Valley of the Kings, attracting the highest number of visitors. J. Paul
Getty Conservation Institute showed that 125 visitors staying in the tomb
for an hour would produce the equivalent of 3 gallons of water. This led
to the use of different instruments, such as (1) imposing an entrance fees;
(2) increasing the entrance fees; (3) determining a capacity limit of 150
visitors per day (Rivers, 2000); and finally (4) the closure of the tomb
(interviewees).
According to Medway and Warnaby (2008), a destination is actively
demarketed by its own official agencies in certain times to manage and
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reduce the impact of a crisis. In 1998, Egypt used demarketing in crises
management that can be seen as a damage limitation exercise and as a
means of defending the place brand against negative perceptions
(interviewees). After Luxor terrorism attack in 1997, the ministry of
tourism has demarketed some tourist products in Egypt like monumental
and city tourism in Cairo and Upper Egypt by remarketing the Red Sea
and Sinai as individual tourist destinations (interviewees). In other words,
the Red Sea and Sinai Peninsula were marketed as non-Egyptian tourist
destinations. Since most of the potential tourists have not enough
geographical background about tourist destinations in the Middle East,
the strategy could achieve some success (interviewees).
Demarketing Sponsors in Egypt
Active demarketing is carried out by external agencies, internal agencies,
or by both of them. For example, the British Foreign and Commonwealth
Office provides advice to UK citizens about which countries they should
and should not travel to (www.fco.gov.uk). Similar travel advice is
provided to citizens of other countries by government agencies. Whether
official or non-official, these activities may be termed “informational
place demarketing” (Medway and Warnaby, 2008).
Egypt relies heavily on external tour operators and wholesalers to market
its tourist products. Egyptian Internal organizations such as the Ministry
of Tourism, the Egyptian Tourism Promotion Authority, and the Egyptian
Federation play a secondary role. It follows that if Egypt intends to apply
demarketing strategies in the tourism sector, foreign tour operators will be
responsible for managing and implementing this strategy (interviewees).
Moreover, it should identify the targets of place demarketing. More
specifically, the marketers or the managers should target the demarketing
to specific groups or targeted it to whole market.
Controlling Demand in Egypt through Demarketing
Since January 25th revolution, the tourism sector in Egypt has greatly
suffered. Tourist demands in Egypt before January 25th revolution 2011
can be fairly described as stable (Ministry of Tourism, 2010; CAPMAS,
2011; WTTC, 2010). (See the following table and chart):
-

The number of tourists was 14.7 Million

-

The number of tourist nights was 147,4 Million

-

The average of length of stay was 10 nights
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about 85 $.

The tourism revenues was 12.5 $ Billion
The average of the daily spending of tourist was

Russia (29.8%), Britain (15.2%), Germany
(13.9%), and Italy (11.9%) were the major tourist markets in
2010. They represented nearly half (46%) of the total number of
tourists in Egypt.
Table 2.Tourist Arrivals, Revenues, and Daily Expending (1994 – 2015)
Year

Tourist No.
(Million)

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2.58
3.13
3.89
3.96
3.45
4.80
5.51
4.65
5.19
6.04
8.10
8.61
9.08
11.09
12.83
12.53
14.70
9.8
11.40
9.5
9.9
9.3

Tourist
Daily
Revenue (billion US Expending (US $)
$)
1.8
130
2.3
130
3
132
3.6
140.3
2.9
137
3.2
125.9
4.3
126.7
4.3
132
3.4
119.9
3.8
115
5.5
75
6.4
75
7.2
85
8.2
85
10.8
85
10.7
85
12.5
85
8.8
72.2
10
72
6.9
67
7.2
74.4
6.1
72.1

Source: IDSC, (2008); Ministry of Tourism (2001, 2009a, 2009b-2010, 2016);
CAPMAS (2010-2015); WTTC (2010).
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Figure 1. The General direction of tourist arrivals, revenue, and daily
expenditures (1994-2013)
16
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Tourists number, tourism revenue, and daily expenditures of tourists in
the period from 1994 to 2013 (table. 1) are used as variables to analyze
their general direction. The statistics show that the number of tourists and
the tourism revenue generally increased. By contrast, the daily
expenditures of tourists decreased.
All the interviewees recommended the attraction of new tourist segments
from the international tourist market to preserve Egyptian tourist products
and enhance the current image of Egypt as a cheap tourist destination. In
this respect, interviewee 3 assumed that “Low price equals more tourists
by low income (mass tourism), equal low revenue with negative image”.
This suggestion can be put into effect by discouraging traditional forms of
tourist products, such as the historical and coastal tourism and, in favour
of non-traditional types, such as the ecotourism and special interest
tourism. This can be achieved by applying demarketing, which is an
appropriate and promising marketing strategy.
Demarketing is an effective tool to discourage Irregular demand, Full
demand, Overfull demand, and Unwholesome demand. In case of
Overfull demand, demarketing limits unwanted visits to natural and
monumental sites in Egypt, thus guaranteeing the sustainability of tourist
products. Unwholesome demand is a clear example of mass tourism,
which most destinations attempt to reduce.
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Mass tourism opportunities and challenges
The data shown in the previous table and figure indicates that tourism
activities in Egypt were on the high. However, the average of tourist daily
expenditure decreased from 140 $ to 67$. Discounting rates have been
used as a marketing tool in the competition among tourist destinations in
the international tourist market. Tourist destinations employed
discounting rates as a recovery procedure after crises in an attempt to
attract more tourists. Although discounting offers achieved tangible
progress in tourism activities, they were responsible for the decease of the
daily expenditures of tourists.
Together, table 1 and chart 1 emphasize that Egypt mainly attracts lowincome tourists or what is known as mass tourism. Interviewee 7
expresses the same issue: “Mass tourism has turned Egypt into a cheap
destination”. Therefore, managers and marketers need to use more
effective strategies and instruments to reduce the mass tourism and
encourage alternative types of tourism, which can attract tourists with
high income (interviewees).
Demarketing ought totarget all visitors (whole market) to reduce demands
and preserve tourist sites. It can also target specific market segments,
particularly those with low income, to reduce mass tourism. On the other
hand, marketing managers should do more efforts to attract tourist
segments with high income. This can be done by remarketing specific
tourist products to specific market segments. Demarketing specific tourist
products can be implemented on a time-limited/specific basis in response
to given situational factors.
The Tourist Image of Egypt
Although Egypt possesses diverse tourist attractions like beaches, diving
areas, and, above all, monumental sites, marketers have only focused on
the latter to attract tourists. Thereby, “the tourist image of Egypt is
characterized mainly by the ancient monumental aspect and secondary
by the beach and marine aspect” (interviewee 1). This means that many
tourist products in Egypt, such as lifestyle (Back stage tourism), protected
areas, Egyptian cuisine (food tourism) etc., are not used effectively to
attract specific visitors from the international tourist market. Egypt
mainly attracts mass tourism, which threats its tourist product, especially
historical sites and natural resources like coral reefs. In this context,
Benfield (2000, 2001) has demonstrated the efficiency of demarketing
strategies to reduce the number of visitors or mass tourism.
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A New Demarketing Strategy
The tourism industry in Egypt can achieve success only if it relies on
effective strategies. Interviewee 2 stresses that “We have to plan our
tourism industry to achieve our goals. New models, strategies, and plans
such as demarketing are essential to competitive in the tourism market”.
Interviewee 1 has the courage to pronounce that “Egypt has no strategy in
tourism marketing, there are just marketing tasks used as a reaction to
the international tourism market status”. Egypt can use any of the
previously mentioned strategies, especially those relating to price, to
reduce mass tourism flows. It is possible to set up a demarketing strategy
in the general tourist policy of Egypt to discourage the mass tourism.
Price and promotion can play an essential role in demarketing policies to
reduce mass tourism and encourage the higher yielding tourists in Egypt
(interviewees).
The suggested demarketing strategy involves all the marketing mix,
particularly product (discouraging some natural and monumental sites),
price (discouraging discounting rates amongst wholesalers and tour
operators), promotion (stopping promotion in certain markets), and place
(desirable versus non-desirable tourists). After the initial assessment of
the suggested demarketing strategy by interviewers, both academics and
experts, the suggested strategy consists of six stages (figure 2).
Figure 2: The suggested demarketing strategy
Current situation
of the tourist
product
External
analysis
Internal
analysis
Marketing
audits
Monitoring and
assessment

Demarketing
objectives

Target Market

Re-image the
tourist product

Alternative
tourist products
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1-

Evaluate the current situation of the tourist product:

The tourist product assessment includes the external analysis
(competitors, supply markets, and distribution channels); internal analysis
(natural, manmade resources, services and facilities, and human
resources); and marketing audits. This evaluation enabled the destination
to identify its strengths and weaknesses, opportunities and threats. The
Ministry of Tourism as a governmental organization and the Egyptian
Tourism Federation as a private organization are responsible to launch
some surveys and researches in order to accomplish the product
assessment.
2- Create demarketing objectives of the strategy.
Demarketing objectives should concern some properties, such as
measurable outcomes, focus on target markets, benefit from the
destination strengths and opportunities, identify destination weaknesses
and threats, and recognize realistic periods for objective achievement.
However, the main objectives of demarketing strategy in Egypt are
discouraging mass tourism, encouraging the high-income tourists, and
preserving unique and scarce historical and natural resources.
3- Identify the target market.
This stage focuses on the market segmentation process, which depends on
criteria such as age, average of income, gender, etc. The selected
segmentation bases should be measurable. An assessment should be done
after choosing the target market. The assessment involves an examination
of the relationships between the chosen market and strategy objectives
and the destination tourist product in which the targeted market is
interested. Egypt should target the higher yielding tourists as the most
desirable market segment.
4- Re-image the tourist product.
Destination managers and marketers should first identify the perception of
their prioritized target markets. The identification of the perceptual image
of tourist destination is highly important as the first step in re-imaging
tourist products. Next comes the identification of the different variables
that influence the tourist image. This step should be followed by the
identification of the marketing instruments that have the potential to
change the current image (re-image the product). These interdependent
steps can place the tourist product in the targeted market.
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5- Remarketing alternative tourist products creates alternative demand.
The production of a new tourist image focuses on remarketing alternative
tourist products to encourage alternative demands. Enhancing the
economic benefits and reserving the demarket products are the main
objectives of this stage. Marketers can create an alternative demand by
remarketing traditional tourist products in specific targeted markets and,
in the mean time, demarketing the same products in non-desirable
markets. Egypt can market non-traditional products, such as protected
areas, incentive tourism, conferences tourism, ethnic tourism, backstage
tourism, etc., in addition to traditional historical and natural products to
the targeted market.
6- Monitor and assess the strategy progress.
The evaluation needs social, biological, and economic researches and
surveys to examine the success of the demarketing strategy, such as
visitor impact, visitor activities, spending patterns and average of
spending, trip lengths, tourist character, and tourist preferences.
Conclusion
Tourism industry has always been concerned with the maximization of
tourist numbers and revenues through the application of a variety of
marketing and promotion strategies. Little attention, however, has been
given to the management and reduction of levels of demand. Egypt
depended largely on mass tourism, consequently threatening its
monumental tourist product as well as natural resources, particularly the
marine protected areas.Demarketing has been unconsciously used in
Egyptian tourism sector, with almost no or little recognition of its
potentials as an effective marketing and/or management tool.
Demarketing has been used in Egypt in a very limited way to decrease the
demand for overly unique tourist sites, such as the Valley of the Kings in
Luxor and Ras Mohammed National Park in Sinai. Egypt has only used
demarketing in times of crises to reduce the limits of damage and avoid
negative perceptions of certain destinations after terrorist attacks.
In 1994-2013, tourism activities in Egypt generally increased, as the
statistics indicate. Yet the average of tourist daily expenditure decreased.
The discounting rates used as a marketing strategy generally created a
boom in tourism activities, but they also attracted low-income tourists or
“mass tourism”, which threatening historical and natural resources on the
long run. This necessitates that managers and marketers should seek
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efficient strategies to discourage mass tourism and encourage other
alternative and less harmful types of tourists. Demarketing and marketing
should be integrated into the entire management process, rather than
being segregated. Further studies should be conducted prior to the
application of demarketing strategies in the general strategic plans of
tourist destination in Egypt. Conscious merging of demarketing into the
marketing strategy of tourism products is quite important, especially those
dealing with mass tourism. While most of demarketing strategies tend to
demarket tourist products in general, other demarketing strategies focus
on targeting specific market segments, through remarketing (re-image)
tourist products.
The current study suggests a demarketing strategy consisting of each
marketing mix. After the assessment process by the interviewed
academics and experts, this study suggests that the framework of the
suggested demarketing strategy consists of six stages: (1) Evaluating the
current situation of the tourist product; (2) creating demarketing
objectives of the strategy; (3) identifying the target market; (4) re-imaging
the tourist product; (5) remarketing alternative tourist products to create
alternative demand; and finally (6) monitoring and assessing the strategy
progress. In Egypt, demarketing strategy can be used to reduce the
impacts of mass tourism. To date, demarketing has not been considered or
recognized as an integrated tool for discouraging mass tourism and,
simultaneously, encouraging alternative tourism. Since Egypt heavily
depends on external tour operators to promote its tourist destinations,
whereas the internal organizations concerned with the tourism industry
only play a partial role. This will place the burden of applying
demarketing strategies in Egypt on foreign tour operators, whose main
concern is the attraction of “mass tourism” without taking into
consideration their long-term impacts on the deterioration of Egyptian
historical and natural resources. It is now the time for the Egyptian
Ministry of Tourism and other national organizations, such as the
Egyptian Tourist Authority and the Egyptian Federations, to take the lead.
References
Alsamydai M, Jasim. (2015),The Impact of Ostensible Demarketing
Strategy on Improving Product Reputation in Customer’s Minds,
International Review of Management and Business Research Vol. 4
Issue.4. pp 973-988.

- 160 -

Minia Journal of Tourism and Hospitality Research

Volume 1, No. 1, June, 2016

Avraham, E. (2000), Cities and their News Media Images, Cities, Vol. 17,
No. 5, pp. 363-70.
Avraham, E. (2004), Media Strategies for Improving an Unfavorable City
Image, Cities, Vol. 21, No. 6, pp. 471-9.
Baker, M. (1998), Macmillan Dictionary of Marketing and Advertising,
Macmillan Business, Basingstoke, p. 243.
Beeton, S. (2001), Cyclops and Sirens – Demarketing as a Proactive
Response to Negative Consequences of One-eyed Competitive marketing.
Travel and Tourism Research Association 32nd Annual Conference
Proceedings. pp. 125–36.
Beeton, S. (2003), Swimming Against the Tide: Integrating Marketing
with Environmental Management via Demarketing. Journal of Hospitality
and Tourism Management, Vol. 10, No. 2, pp. 95–107.
Beeton, S. and Benfield, R. (2002), Demand Control: The Case for
Demarketing as a Visitor and Environmental Management Tool. Journal
of Sustainable Tourism, Vol. 10 No. 6, pp. 497-513.
Beeton, S. and Pinge, I. (2003), Casting the Holiday Dice: Demarketing
Gambling to Encourage Local Tourism. Journal of Current Issues in
Tourism, Vol. 6, No. 4, pp. 309-322.
Benfield, R. (2000) ‘Good Things Come to Those Who Wait’: Market
Research and Timed Entry at Sissinghurst Castle Garden, Kent. Travel
and Tourism Research Association 31st Annual Conference Proceedings,
pp. 226–34.
Benfield, R. (2001) ‘Turning Back the Hordes’. Demarketing as a Means
of Managing Mass Tourism. Travel and Tourism Research Association
32nd Annual Conference Proceedings. pp. 137–50.
Bradley, N and Blythe J, (2013). Demarketing: Routledge, Taylor &
Francis Group, London and New York, pp 150-153.
Burgin, S and Hardiman, N. (2014). Unintended de-marketing manages
visitor demand in Greater Blue Mountains World Heritage Area" 7th
International Conference on Monitoring and Management of Visitors in
Recreational and Protected Areas (MMV). Tallinn, Estonia. Pp 295-297.

- 161 -

Sabreen Abdeljalil, Mohammad Ezzat

CAPMAS,
(2011),
Tourism,
[online]
available
from:
<http://www.capmas.gov.eg/pages_ar.aspx?pageid=535, accessed (4/
6/2011).
CAPMAS, (2010), Statistical year books, Tourism, [online] available
from:< http://www.capmas.gov.eg/pages_ar.aspx?pageid=535, accessed
(4/ 6/2011).
Clements, M. (1989), Selecting Tourist Traffic by Demarketing. Journal
of Tourism Management, Vol.10, No. 2, pp. 89–94.
Daily News Egypt (2013) Tourism rates decrease 24.5% year on year in
July:
CAPMAS:
Online
available
from:
http://www.dailynewsegypt.com/2013/09/11/tourism-rates-decrease-24-5year-on-year-in-july-capmas/> accessed at 9/4/2014
Daily News Egypt (2014) Egypt’s tourism lags due to poor marketing,
http://www.dailynewsegypt.com/2013/12/14/egypts-tourism-lags-due-topoor-marketing/ Wednesday April 9th, 2014
Deutsch, J. and Yehoshua, L. (1985), Effects of a Public Advertising
Campaign on Consumer Behavior in a Demarketing Situation,
International Journal of Marketing Research, 2 (4), 287–96.
Gerstner, E., Hess. J. and Chu, W. (1993), Demarketing as a
Differentiation Strategy. Marketing Letters, Vol. 4, No. 1, pp. 49–57.
Groff, C. (1998), Demarketing in Park and Recreation Management.
Journal of Managing Leisure, Vol. 3, pp. 128–135.
Gupta, R. K., (2014). Demarketing – tool social good, Aravali Institute of
Management, Jodhpur (Rajasthan) – Indian MBA.com, P1-2.
Gundlach, G., Bradford, K. and Wilkie, W. (2010), Countermarketing and
Demarketing Against Product Diversion: Forensic Research in the
Firearms Industry, Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 29 (1),
103–122.
Fitzsimons, D.S. (1995), Planning and Promotion: city reimaging in the
1980s and 1990s. In W., Neill, D., Fitzsimons and Murtagh, B. (Eds),
Reimaging the Pariah City: Urban Development in Belfast and Detroit,
Avebury, Aldershot, pp. 1-49.

- 162 -

Minia Journal of Tourism and Hospitality Research

Volume 1, No. 1, June, 2016

IDSC., (2008), Egyptian tourism statistics, 1994-2008,Egypt. [online]
Available from: www.IDSC.tourism.statestic.htm. Accessed (12/9/2008).
Jennings, G. (2005): Interviewing: a Focus on Qualitative Techniques, In:
Ritchie,B; Burns, P. and Palmer, C. (2005): Tourism Research Methods:
Integrating Theory with Practice, CABI publishing, U.K.,PP: 106,109.
Kern, Christine Luise. (2006). Demarketing as a tool for managing
visitor demand innational parks – An Australian case study, Master
Thesis, the University of Canberra, Australian Capital Territory,
Australia.
Koschnick, W. (1995), Dictionary of Marketing, Gower, Aldershot, p.
148.
Kotler, P, (2011), Reinventing Marketing to Manage the Environmental
Imperative, Journal of Marketing, Vol. 75, 132 –135.
Kotler, P and Lee, N. (2008), Social Marketing: Influencing Behaviors for
Good, 3ed ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Kotler, P. (1982) Marketing for Non-Profit Organizations, 2nd ed,
Prentice-Hall, New Jersey.
Kotler, P. and Levy, S. (1971), Demarketing, yes, Demarketing. Harvard
Business Review, Vol. 49, No. 6, pp. 74–80.
Kotler P, Zaltman G. 1971. Social marketing: an approach to planned
social change. The Journal of Marketing 35(3): 3–12.
Medway, D. and Warnaby, G. (2008), Alternative Perspectives on
Marketing and the Place Brand. European Journal of Marketing, Vol. 42,
No. 5/6, pp. 641-653.
Miklos-Thal, J. and Zhang, J. (2013) (De)marketing to Manage Consumer
Quality Inferences, Journal of Marketing Research Vol. L (February
2013), 55-69.
Ministry of Tourism, (2010). The annual statistical report for year 2010.
Ministry of Tourism, (2009 a). Inbound Tourism, Tourists and Tourist
Nights, Tourism in figures 2007-2009.
Ministry of Tourism, (2009 b). Inbound Tourism, Traffic at Main points
of Entry & Exit, Tourism in figures 2007-2009.
- 163 -

Sabreen Abdeljalil, Mohammad Ezzat

Ministry of Tourism, (2016). Inbound Tourism Survey Results,,
Unpublished Report, Cairo..
Pechmann, C., Guangzhi Z., Marvin G., and Ellen R. (2003), What to
Convey in Antismoking Advertisements for Adolescents: The Use of
Protection Motivation Theory to Identify Effective Message Themes,
Journal of Marketing, 67, 1–18.
Rivers, J. (2000) Thebes (Luxor, Egypt) Traffic and visitor flow
Management in the West Bank Necropolis. In Shackley M. (2000), Case
Studies from World Heritage Sites, Butterworth-Heinemann, Oxford, p.
178.
Samli, A. and Yavas, U. (1985), Reverse Technology Transfer:
Demarketing Lessons from Less Developed Countries. In A. Cocksun
Samli (ed.) Technology Transfer, Geographic, Economic, Cultural and
Technical Dimensions, pp. 133–42. Westport, CT: Quorum.
Salem, M. (2013), Factors Affecting the Demarketing of Breastmilk
Substitutes in Palestine, Breastfeeding Medicine, Volume 8, Number 3,
PP. 302-311.
Shiu, E., Hassan, L. and Walsh, G. (2009), Demarketing tobacco through
governmental policies – The 4Ps revisited, Journal of Business Research
62, 269–278.
Short, J. and Kim, Y. (1998), Urban Crises/Urban Representations:
Selling the City in Difficult Times. In T. Hall and P. Hubbard (Eds), The
Entrepreneurial City: Geographies of Politics, Regimes and
Representations, Wiley, Chichester, pp. 55-75.
Van den Berg, L. and Braun, E. (1999), Urban Competitiveness,
Marketing and the Need for Organizing Capacity. Urban Studies, Vol. 36,
No. 5/6, pp. 987-99.
Wall, A. (2005), Government Demarketing: Different Approaches and
Mixed Messages. European Journal of Marketing, Vol. 39, No. 5/6, pp.
421-427.
Ward, S. and Gold, J. (1994), Introduction. In Gold, J. and Ward, S.
(Eds), Place Promotion: The Use of Publicity and Marketing to Sell
Towns and Regions, Wiley, Chichester, pp. 1-17.

- 164 -

Minia Journal of Tourism and Hospitality Research

Volume 1, No. 1, June, 2016

Wearing. S. and Neil, J. (2000), Ecotourism. Impacts, Potentials and
Possibilities. Oxford: Butterworth Heinemann.
Weeks, K. ; Hetherington, N. and Jones, L. (2006), The Valley of the
Kings, Luxor, Egypt, Site Management Master plan, A Publication of the
Theban Mapping Project V, Cairo. [online] available from:
www.thebanmappingproject.com. Accessed in 9/6/2007.
WTTC, (2010). Egyptian tourism sector forecast till 2021 - Travel and
Tourism Competitiveness Report Part 2/3 The Travel & Tourism
Competitiveness, The WTTC report's, February 2011 Index: [online]
available from: http://www.scribd.com/doc/6294120/Travel-and-TourismCompetitiveness-Report-Part-23, Accessed (8/6/2011).
Yang, Z, Schaninger, C. and Laroche M. (2013), Demarketing teen
tobacco and alcohol use: Negative peer influence and longitudinal roles of
parenting and self-esteem, Journal of Business Research 66 (2013) 559–
567.

- 165 -

Minia Journal of Tourism and Hospitality Research

Volume 1, No. 1, June, 2016

Assessing the Tourism Image of Egypt on the Mega
Websites Using the Netnography Method
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Abstract

Destinations often compete on nothing more than the image held in the
minds of potential travellers. Generally, the tourism image of Egypt has
been assessed in many studies as an ancient and heritage Destination,
however, a few of which assessed it on websites. The current study
attempts at distinguishing the characteristics of the online image of Egypt
as a tourist destination displayed in the mega websites; Trip Advisor is
selected because it is considered one of the main mega tourism websites
all over the world. The investigation of the tourism image of Egypt in the
mega websites employs the "Netnography" method as a new qualitative
research methodology that is devised specifically to investigate the
consumer behaviour of cultures and communities presented on the
Internet. Two research techniques are used to collect data. The first one
is the content analysis of trip advisor users’ comments during three
tourism high seasons represented in years 2010, 2012, and 2015. The
second, an online questionnaire targeted the users of the Trip Advisor
website. The results of the study illustrate the current characteristics of
the image of Egypt as a tourism destination and its progress before and
after the revolution of January 25th. Moreover demonstrate if the tourism
image of Egypt generally described as a positive or a negative image.
Recommendations for strengthening and enhancing the tourism image of
Egypt on the mega websites will be thus presented.
Keywords: Egypt, Historic, Mega Website, Netnography, Online Image,
Trip Advisor.
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Introduction
The competition between tourism destinations is principally done through
their image that tourists have before visiting these destinations. these
images are consider a determining factors in their visiting decision (Bigne
& Sanchez, 2001). In this concern, Jalil (2010) argued that the tourist
destination competitive advantage not only depends on the quality of a
destination’s tangible attributes but also on the quality of its intangible
attributes, such as service quality and image.
The travel and tourism industry is one of the world’s largest industries to
adopt new technologies as soon as they appear. Consequently, the advent
of the World Wide Web (WWW) and the increasing of its users play an
important role in travel decision-making (Fodness and Murray, 1998;
Gursoy and Chen, 2000).
Researches of the internet as an image formation agent are still in its
infancy. Thus, this study attempts to identify the image representations of
Egypt as tourism destination on the Internet (Online Image) by analyzing
and narrative visual contents of a sample of web information sources
(global Mega tourist websites). In this concern, Miguéns et.al. (2008)
emphasized that online social travel networking (such as Booking.com,
TripAdvisor.com, Hotels.com, Expedia.com, etc.) is changing the ways
that the tourists plan their trips by allowing them to interact and provide
reviews on accommodation or on tourist destinations.
Many research papers have been conducted about tourism destination
image, but few of them focusing on the image of Egypt as a tourism
destination ( Jalil, 2010; Mohamed, 2007; Baloglu & Mangaloglu, 2001),
particularly the online image or in other words the image of Egypt on the
Tourism Mega Websites (TMW).
The current study attempts to identify the characteristics of the online
image of Egypt as tourism destination on the Mega Websites by analyzing
their visual contents. Trip Advisor is selected as a case study sample that
it has the second rank as the major mega websites all over the world. The
main aim of this paper is to assess the online tourism image of Egypt on
the mega websites by measuring it using both the qualitative and
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quantitative research methods such as content analysis and questionnaire.
A new checklist modified from literature reviews was developed to
evaluate this image. Netnography was used as a new survey to analyze the
qualitative data.
The objectives of the study presented in:
1. Evaluate the characteristics of the online image of Egypt in the
Tourism Mega Websites.
2. Assess the progress of the image of Egypt in the mega websites
before and after the revolution of the 25th of January.
3. Investigate the perception of the tourists who use the mega
websites regarding the image of Egypt as a tourist destination.
Literature Review
There are many definitions available in literature regarding image
(Artuğer, Cevdet, & İbrahim, 2013), and many authors have tried to get to
the core of it (Magnusson, 2008). Gartner and Hunt (1987) described the
image as impressions that persons hold about a state in which they do not
reside. Baloglu & McCleary (1999) identified it as an individual’s
mental representation of knowledge, feelings, and global impressions
about a destination.
The first studies dealing with the concept of image in tourism were
realized in the early 1970’s, when Hunt examined the role of image in
tourism development (Hunt 1975 cited in Hosany, Ekinci, & Uysal,
2006). Moreover, There are many literature reviews on this topic, with
Echtner and Ritchie (1991) studying articles from 1975-1990 and Pike,
(2002) reviewed 142 destination image articles from 1973-2000 .While
Stepchenkova & Mills (2010) reviewed 152 articles from 2000-2007 in an
attempt to conceptualize the construct and reaching a consensus of the
definition of destination image. Due to the complexity and the subjective
nature of images, studies have found that images consist of several
different dimensions or components (Stepchenkova & Mills, 2010).
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The Importance of the Destination Image
Baloglu & Mangaloglu( 2001) emphasized the importance of destination
tourist images held by tour operators and travel agents in the tourism
distribution and information system. Potential tourists usually have
limited knowledge about tourist destinations not previously visited from
media and tourist intermediaries (Um & Crompton, 1999). In this
concern, tour operators and travel agents are opinion formers for their
consumers – their images about destination have an important influence
on the decision-making processes of potential tourists. Therefore, tour
operators and travel agents play a double role as distribution channels and
image creators (Lawton & Page, 1997).
As some previous studies on destination image have been highlighted,
this kind of research has benefits on: the decision-making process because
it gives a lot of information; the positioning process because it allows
promoters working as a group and sell a better and consistent image; and
finally, marketing strategies like attracting tourists, appealing to inward
investors and government officials, and building self-confidence and
pride among residents (Melian, 2011). The importance of the role of
image in the holiday decision has been highlighted by LaPage & Cormier
(1977, p.21) as; ‘Information available to tourists before they visit a
tourist region is usually supplemented by their own mental image of that
region”.
According to Kim & Yoon (2003) understanding the destination image
will help the destination promoters in developing suitable images for their
destination. While a destination may hold a positive image in a certain
individual, the same destination maybe perceived by another in a negative
way, and therefore, it is important for the destination marketers to identify
the image held by the target market segments and try to act accordingly
(Leisen, 2001). Ahmed (1994) highlighted that the destination image
should be methodically investigated before product positioning.
Measuring the Destination Image
Most general studies on the measurement methodologies of image have
mentioned that two basic approaches: structured and unstructured. In
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which, the structured methodologies are used to measure the attributebased features and the unstructured methodologies are considered as
efficient approaches to measure the holistic and unique features (Ly,
2013; Tapachai & Waryszak, 2000; Schroeder, 1996). Catalina (2010)
highlighted that research in this field is still in the stage of developing a
validated methodology.
Echtner & Ritchie (2003) proposed that in the structured methods
(quantitative), the common attribute features of the image will be defined,
categorized and integrated into a standardized rating scale such as Likert
type scales or a semantic differential scale. The participants are then
requested to rate each of the pre-determined attributes or characterize the
stimulus by standardized tools. These ratings are valuable information for
eliciting the profile of ‘image’. The advantages of these structured
methods are very easy to manage & carry out, simple to code the
collected information and convenient to analyze the results with the
delicate statistical techniques.
The second popular methodology used in measuring destination image
was the unstructured methods. In which, the participants are permitted to
spontaneously describe their impressions of the destination. It implies that
this approach allows the image of destination to be measured by free form
descriptions. By using the unstructured methods, the researchers would
collect data from the participants through open-ended survey
questionnaire or focus group approach. Since then, different dimensions
of the image can be derived from this collected information by employing
diverse classification techniques and content analysis (Ly, 2013).
Fakeye & Crompton (1991) were the first to use both methods,
quantitative and qualitative to measure the cognitive component of image.
Also Govers & Kumar (2007, cited in Catalina , 2010, p.2) used both
methods in their research. First, with the qualitative method they
determined the attributes and the structural elements of the attributes
which were used in the second step in a quantitative research.
Mega Travel Websites
Tourism has long been the one of most important components of the
online commerce world, w h i c h i t s impact has profoundly changed
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the structure of the industry ( Xiang & Gretzel, 2010; Jadhav &
Mundhe, 2011; Milanoa, Baggio, & Piattelli, 2011). Tourism industry is
various; for instance Information systems (IS) in tourism have been
among the pioneers of leading edge technology applications: Computer
Reservation Systems (CRS) or Global Distribution Systems (GDS) have
been among the first international inter- organizational systems. Tourism
marketing systems typically represent the forefront of multimedia and
virtual-reality applications (Werthner and Klein,1999).
Generally it could be defining the travel website as "a website on
the World
Wide
Web that
is
dedicated
to travel"(http://dictionary.sensagent.com). The site may be focused on
travel reviews, trip fares, or a combination of both. Moreover, travel
website
provide
many
services
for
instance
Individual airlines, hotels, bed and breakfasts, cruise lines, automobile
rental companies. Other travel-related service providers often maintain
their own web sites providing retail sales. Many with complex offerings
include some sort of search engine technology to look for bookings within
a certain timeframe, service class, geographic location, or price range
(http://dictionary.sensagent.com).
The World Wide Web is deeply changing the production, distribution and
consumption of tourist products. Information and communication
technology (ICT) is probably the strongest driving force for changes
within the tourism industry (Werthner & Klein, 1999). Miguéns et.al.,
(2008) defined Social networks as online communities of people who
share common interests and activities. These networks provide a user with
a collection of various interaction possibilities, ranging from a simple chat
to multiple video conferences and from the exchange of plain email
messages to the participation in blogs and discussion groups. Moreover,
online social travel networking changing the way which the tourists plan
their trips. These websites allow users to interact and provide reviews on
hotels or on tourist destinations. Some examples of these websites are
Booking.com, TripAdvisor.com, Hotels.com, and Expedia.com etc.
The best online travel websites have a variety of travel plans, options and
packages. Potential travelers want to look for sites that offer basic
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reservations for flights, cruises, hotels and rental cars. The best online
travel websites are easy to use and offer plenty of customization, so it
could be book exactly the trip components at any time and place that be
targeted to visit (Online-travel, 2015). Moreover, according to Onlinetravel (2015) the rank of online travel sites based on the following
categories: Booking & Search Options, Ease of Use and Additional
Features.
TripAdvisor
TripAdvisor is a website; it is considered one of the largest travel
communities on the Web (Comscore, 2014). It was based on the idea that
travelers depend on other travelers’ reviews to plan their trips, or at least
can be satisfactorily helped in their decisions by them. According to
(Staff, 2013) in CNN website ranking the most popular online booking
sites for travelers are:
Table 1: The top ten online booking sites for travelers

Source: (CNN, 2013)
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As shown in the previews table that TripAdvisor is the second grade by
48.5 million estimated visits. Furthermore, the next statistics for eBiz
websites supported the same result by ranking TripAdvisor as a second
most popular travel websites in 2015. New statistics of eBiz websites rank
top 15 most popular travel websites in June, 2015, 6 of them shown in
figure 1:

Figure 1: top 15 most popular travel websites in (June, 2015)

Source:(eBiz, 2015)
After previews presentations of some statistics, which demonstrate the
most popular websites for travelers, the current study selects TripAdvisor
as a case study to investigate the online image of Egypt as a tourist
destination.
Methodology
Research methods and Techniques
The combination of structured (quantitative) and unstructured
(qualitative) methodologies should be used in the future researches in
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order to completely capture the components of destination image. In
essence, this combination would assist researchers to uncover not only the
common, functional characteristics and destination attributes but also the
unique traits, psychological characteristics and holistic impressions
concerning to destination image (Ly, 2013). Consequently, to achieve the
objectives of this study, two methods of data collections are used in the
current study:
1The Content analysis as qualitative research approach to analyze
the TripAdvisor users’ comments and reviews. In this regard, Carson et
al., (2001) argued that the qualitative research is more suitable when the
need is great for unfolding what surrounds a phenomenon. Moreover,
qualitative methods are particularly useful for revealing the rich symbolic
world that underlies needs, desires, meanings and choice (Levy, 1959).
Accordingly, considerable number of studies used qualitative methods to
gain insights into the phenomena being investigated (Arnould & Price,
1993; Thompson, 1997).
Checklist of image attributes was developed after reviewing some
attribute checklists of other researchers (Table 2). Echtner and Ritchie
(1993, p.6) constructed a list of 34 attributes to measure the attributebased component of tourism destination image. Moreover, Jenkins (1999)
found that the most commonly mentioned attributes were scenery and
natural beauty, natural attractions, hospitality and local people, and
climate. However, Jenkins (1999) after reviewing other studies
demonstrated that 48 attributes were employed in 28 image studies. The
most commonly captured attributes were scenery/natural attractions;
hospitality/friendliness/receptiveness; climate; cost/price levels and
nightlife/entertainment.
Many researchers (Echtner & Ritchie, 1991,1993; Sonmez &
Sirakaya, 2002; Beerli & Martín, 2004; Chi & Qu, 2008) were used
different attributes structure to measure the destination image. The
current study makes an adapting in the attributions classification of Chi &
Qu (2008) to measure the online image of Egypt on the TripAdvisor
Website.
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2Online Questionnaire (figure 2) has been uploaded on Trip
Advisor particularly the page of the top ten tourist destinations in Egypt
namely: Luxor, Aswan, Hurghada, Marsa Alm, Cairo, Sharm Elsheikh,
ElGouna, Alex, Giza and Dahab. It has been uploaded on Trip Advisor
web site on the beginning of March 2015 and collected in the end of the
same month.
Table 2: The Chick List of the online image's attributes
Attributes

Sub Attributes

Accessibility

easy access to area
Transportation facilities

Entertainment and events

Wide variety of entertainment (folklore& Bedouin life)
shows/ exhibitions/ events/ festivals
Colorful night life & western music
distinctive history and heritage
vintage building
Wide choice of accommodations
Wide selection of restaurant / cuisine/ drinks
Wide variety of shop facilities
Breathtaking scenery and natural attractions
gardens and springs
Picturesque( parks/lakes/rivers/beaches)
scenic mountain and valley
Unspoiled wildness and fascinating wild life
terrific place for hiking / picnicking /camping/hunting / Safari desert
Exciting water sports/ activities (boating, fishing, etc)
good value for money
Reasonable price for attractions and activities
Reasonable price for food& accommodation
Great place for soothing the mind and refreshing the body
Friendly and helpful local people
pleasant weather(sun rise/ sun set/sand)
Safe and secure environment
Tranquil and restful
Quality of services (tour guides)
Clean and tidy environment
(27) sub attributes

Historic attractions
Infrastructure

Natural attraction

Outdoor activities
Price and value

Relaxation
Travel environment

(9) attributes

This online questionnaire was chosen as a research method to support the
research results which collected by content analysis; moreover, to reveal
the perception of the online image of Egypt as a tourist destination held
by the tourists who dealing with TripAdvisor. The questionnaire divided
in four themes the first one contain personal data, however the three other
themes contain three open-ended questions regarding perceived image of
Egypt held by TripAdvisor users. In this concern, Echtner and Ritchie
(1991, 1993) developed a series of open-ended questions (unstructured
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constructs) to measure the holistic components of destination image. On
the other hand, they created a set of scales (quantitative or structured
constructs) to measure the common, attribute-based components of
destination image.

Figure 2: Sample of research questionnaire
The online questionnaire of the current research applies the questionnaire
model of Echtner and Ritchie (1991, 1993) to capture the holistic and
unique components of online image of Egypt by asking about the
following three themes:
1- The images or the features come to mind when the website
users think of Egypt as a tourist destination.
2- The description of the atmosphere or mood that the website
user would expect to experience while visiting Egypt.
3- List any distinctive or unique tourist attractions that the
website user can think of in Egypt
The analysis process of the online questionnaire used the same chick list
of the image attributes that developed and employed in the first method
(content analysis) to analyze the TripAdvisor users' reviews through.
Netnography: is a new qualitative method devised specifically to
investigate the consumer behavior of cultures and communities present on
the Internet (Kozinets, 1998). After the data is collected, the next step is
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the analysis of the comments. In order to manage the high amount of
information collected by the Netnography sometimes it may first make a
classification of comments to identify those "off-topic" (Nikhilesh
Dholakia & Dong Zhang, 2004). The current study applied the
Netnography as a qualitative method using the attributes chick list that
has been developed before. The major steps of Netnography as listed in
Kozinets’s book (Kozinets, 2010b) are applied to collect and analyze the
comments and reviews that are found in the TripAdvisor website and
written in the online Questionnaire regarding the image of Egypt. Six
steps of ethnography followed by Netnography are:
123-

research planning
entrée
data collection

4- interpretation (data analysis)
5- ensuring ethical standards
6- research representation

Sampling techniques
The data of this research collected from TripAdvisor web site for two
months (January, February) through three years (2010, 2012, and 2015).
This period includes different time period before and after the revolution
of the January 25th:
-

(2010)
(2012)
(2015)

presents the image of Egypt before the revolution.
presents the image of Egypt after the revolution.
presents the updated image of Egypt in recent time.

The online questionnaire was uploaded through a month and it targeted a
convenient sample of more than 100 users. However, 41 users only
responded.
Kozeint (2010) recommended software solutions such as QSR, NVivo
and Atlas.ti6 for qualitative analysis packages that can expedite coding,
content analysis, data linking, data display, and theory building functions
(Kozinets, 2002, 2010). Therefore, the current study used the program
software (Atlas.ti6) CAQDAS -computer assisted qualitative data analysis
software- for the analysis of the given collections of data on trip advisor
and add (27) codes (the checklist attributes of current study) to the
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comments of trip advisor site users. Checklist of attributes was added to
atlas.ti6 software to code the comments of users. The users comment can
be contained more than one review that means one user comment can
include positive and negative reviews.
Results and Discussion
Theme One: The features and the development of the online image of
Egypt presented in TripAdvisor
Data collection process for the three years (2010, 2012, 2015) resulted
reviews were saved in totally 707 pages contain 2469 comments include
about 4149 reviews written by Trip advisor users (table 3).
Table 3: Number of the Collected Pages and Comments
Years
2010
2012
2015
Total

pages
53
198
456
707

Comments
135
1050
1284
2469

The online image of Egypt in year 2010
Positive Image: The analysis of the TripAdvisor users' comments and
reviews in year 2010 (table 4) demonstrated that historical attractions
were the most important attributes of the tourism image of Egypt as a
tourist destination by the first rank with nearly 70 positive reviews.
Furthermore, Travel environment attribute has the second rank with 54
positive reviews. Moreover, there were about 44 positive reviews about
the natural attractions attribute with the third rank.
Negative Image: The friendly and helpful local people attribute was
ranked as the first negative attribute with 13 negative reviews.
Furthermore, price and value attributes was ranked as the second negative
attribute with 5 negative reviews.
Generally, it could be illustrated from table 12 by using Netnography that
the tourism image of Egypt had been presented positively in year 2010
with 209 positive reviews (89%) of totally 234 reviews versus only 25
negative reviews (11%)
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The online image of Egypt in year 2012
Positive Image: The analysis of TripAdvisor website pages about Egypt
in year 2012 (table 4) revealed that the Historical attractions presented
positively as the most common tourist image attribute about Egypt by the
first rank (556 positive reviews). Furthermore, Natural attractions
attribute has the second rank with 203 positive reviews.
Table 4: The online image of Egypt in years 2010, 2012, 2015.
Attributes

Sub Attributes

2010
P

Accessibility

Entertainment
and events
Historic
Attractions
Infrastructure
Natural
Attraction

Outdoor
Activities

Price and
value

Relaxation
Travel
environment

2012
N

2015

P

N

P

N

easy access to area
Transportation facilities

0
0

2
0

1
1

0
2

13
0

3
0

Wide variety of entertainment (folklore &
Bedouin life)
shows/ exhibitions / events/festivals
Colorful night life & western music
distinctive history and heritage
vintage building
Wide choice of accommodations
Wide selection of restaurant / cuisine/ drinks
Wide variety of shop facilities
Breathtaking scenery and natural attractions
gardens and springs
Picturesque( parks/lakes/rivers/beaches)
scenic mountain and valley
Unspoiled wildness and fascinating wild life

4

0

20

0

67

0

8
0
9
61
1
3
3
6
2
31
5
0

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

28
11
97
459
1
57
21
27
4
91
65
16

1
0
2
74
0
4
1
0
0
8
10
0

21
29
224
408
17
71
31
124
7
182
27
31

2
13
7
20
0
3
4
0
0
9
5
0

terrific place for hiking/camping/hunting
/Safari desert etc
Exciting water sports/ activities(boating,
fishing, etc)
good value for money
Reasonable price for attractions and
activities
Reasonable price for food& accommodation
Great place for soothing the mind and
refreshing the body
Friendly and helpful local people
pleasant weather(sun rise/ sun set/sand)
Safe and secure environment
Tranquil and restful
Quality of services(tour guides)
Clean and tidy environment

5

1

52

1

102

1

10

1

119

10

206

17

1
0

2
3

10
3

8
16

16
23

25
14

0
6

0
0

0
4

1
0

1
47

3
0

3
36
0
8
7
0
209

8
1
0
1
0
3
25

16
54
15
25
32
12
1241

122
21
3
30
0
31
345

26
215
11
42
136
30
2107

48
21
9
7
0
11
222

Total
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Negative image: Travel environment sub attribute rate the highest
negative image of Egypt. Friendly and helpful local people attribute was
rated highly negative sub attribute with 122 negative reviews. Moreover,
clean & tidy environment sub attributes and Tranquil & restful sub
attributes presented as a negative image with 31 and 30 negative reviews
respectively. It could be noted that the previous negative image of Egypt
influenced by the negative impacts of the revolution of 25th January.
Furthermore, price and value attributes presents a negative image with 25
negative reviews.
Generally, the research analysis by Netnography method proposed that
the online image of Egypt as a tourist destination had been presented
positively in year 2012 with 1184 positive reviews (74%) of totally 1586
reviews. However, only 345 negative reviews were found (25%).
The Tourist Image of Egypt in Year (2015)
Positive image: The analysis of the online image of Egypt in year 2015
at table 4 showed also that the historical attributes were the most
attractive attributes to trip advisor users regarding Egypt as a tourist
destination by 632 positive reviews. Travel environment attribute has the
second rank by 460 positive reviews. Moreover, Natural attractions
attributes and the pleasant weather attribute have the third and the fourth
ranks by 371, and 215 positive reviews.
Negative image: friendly and helpful local people ranked as the first
negative attribute by 48 negative reviews, then price & value attribute
with 42 negative reviews.
Generally the research analysis by Netnography method proposed that
Egypt has a positive tourist online image in year 2015 with 2107 positive
reviews (90.5%) of totally 2329 reviews.
The General online tourism Image of Egypt
After previews presentation of collected data result of the three years
(2010-2012-2015) it could be noted that the online image of Egypt as a
tourist destination was presented as a clearly positive image by 84%of the
TripAdvisor website users as shown in table (5) and table (6).
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Table 5: The development of the online image of Egypt
Years

Positive attributes
Review
numbers

Negative attributes

Percentage

Review numbers

Percentage

Total

2010

209

89%

25

11%

234

2012

1184

75%

402

25%

1586

2015

2107

90.5%

222

9.5%

2329

Total

3500

84%

649

16%

4149

The data shows in the table 5 demonstrate that there is an increasing
progress in the rate of the positive reviews from year 2010 (209 positive
review comments) to year 2015 (2107 positive review comments). This
indicates the rapid growth of using the electronic websites to search about
Egypt as tourist destination. Moreover, table 5 reveals that the rates of the
negative image of Egypt are not stable during the three; it was 11% in
year 2010, 25% in year 2012 and 9.5% in year 2015. The negative image
of Egypt highest rate in year 2012 could be a direct result of revolution of
January25th. The table also shows that the negative rate of image of Egypt
rabidly decreased in year the 2015; that could be evidence that Egypt has
a strong capability to enhance its tourist image as a tourist destination.
The previous results could achieve clearly the second objective of the
current study concerning the features and the development of the online
image of Egypt during the whole period (from year 2010 to year 2015).
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Table 6: The Characteristics of the Online Image of Egypt
Attributes

Positive

Negative

Total

Freq.

%

Freq.

%

Freq.

%

Accessibility

15

3.6

6

0.14

21

0.5

Entertainment &
Events

188

4.5

17

0.40

205

4.9

Historic attractions

1258

30

104

2.5

1362

32.8

Infrastructure

205

4.9

12

0.2

217

5.2

Natural attractions

618

14.8

34

0.8

652

15.7

Outdoor activities

494

11.9

31

0.74

525

12

Price and value

54

1.30

27

1.73

126

3.7

Travel
environment

668

16

316

7.61

984

23

Relaxation

57

1.37

0

0

57

1.3

3557

85.7

592

14.2

4149

100

Total

Positive online image: The result output illustrate that the online image
of Egypt is portrayed as an ancient tourism destination by 30% (1258) of
the total attributes (4149), which the users' comments about the image of
Egypt emphasized the enjoy ability of the Historic attractions and
Egyptian distinctive history. Moreover, the research result shown that trip
advisor reviews focus on travel environment attributes of Egypt image
with (16%).
Negative online image: Travel environment attributes especially sub
attributes (Friendly and helpful local people, clean and tidy, safe and
secure) have most negative effect on Trip advisor users comments. In
details, 18% (178) of the total negative reviews (984) are related to
friendly & helpful local people attribute.
Silent online image: The research presented a silent online image of
many aspects of the Egyptian tourist product in the mega websites such
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as, Golf, desert safari and adventure tourism. Moreover, silent online
image of Egypt also presented in many modern and new aspects of
Egyptian tourist product in the mega websites such as festivals,
conferences.
The previous results achieve the first objective of the research that they
identify features of the online image of Egypt as a tourist destination in
the Mega tourist websites.

Theme Two: The tourists’ perception of the tourist image of
Egypt in the mega websites
It could be noted from table 7 that the total number of the sample is 41
respondents; the male gender (56%) are almost more than females
(44%). Most of them are foreigners representing 18 nationalities. United
Kingdom tourist market considered the first tourism market with about
29% of the respondents, then the Canadian, Australian, and the

Egyptian tourist market (Domestic tourists), by 10% for each (table
6). This draws attention to the most important tourism market
segments that use the mega websites. Consequently, the marketers
of the Egyptian tourism product could create and direct effective
marketing messages targeting them.
Table 7: Nationality of respondents
Country
United Kingdom
Egypt
Canada
Australia
Germany
USA
Greece
Delhi
France

Freq.
12
4
4
4
2
2
1
1
1

%

Country

29.3%
9.8%
9.8%
9.8%
4.9%
4.9%
2.43%
2.43%
2.43%

Italy
Denmark
Emirates
Malaysia
Finland
South Africa
Ukraine
Belgium
Poland

Freq.

%

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.43%
2.43%
2.43%
2.43%
2.43%
2.43%
2.43%
2.43%
2.43%

The checklist of the current study is employed to analyze the open ended
questions of the questionnaire. Totally 212 written comments each
comment includes more than one review; these reviews divided to
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positive and negative. Generally the online questionnaire results
demonstrate that most of the TripAdvisor online users’ (89 %) perceived
a positive image of Egypt as a tourist destination, however 11% of them
have a negative image. In this respect it could be found that this result
validates the result of the first theme that described previously through
analyzing the image in three years by Netnography method.
Table 8: The features of the Online Image Perceived by the Tourist
Mega Websites
Attributes

Frequencies

Percentage

Accessibility

1

1%

Entertainment & Events

4

1.70%

Historic attractions

71

33.40%

Infrastructure

16

7.50%

Natural attractions

41

19.00%

Outdoor activities

22

10.00%

Price and value

2

1.00%

Travel environment

52

25.00%

Relaxation

3

1.40%

212

100%

Total

As clearly shown in the table (8) that the respondents’ perceived image
of Egypt focuses on historical attraction attribute with 33.40%, Then
Travel environment attribute with 25%, and natural attractions attribute of
Egypt image with 19%. Furthermore, outdoor activities attributes with
(10%).
The third objective of this research is achieved by demonstrating the
tourist perception of the tourist image of Egypt in the mega tourist
website. This is clearly shown in previous discussion.
Conclution
Clear destination images has benefits on the decision-making process
because it gives a lot of information; the positioning process because it
allows promoters working as a group and sell a better and consistent
image; and finally, marketing strategies like attracting tourists.
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The current study attempts to identify the features of the online image of
Egypt as tourism destination on the Mega Websites by analyzing the
contents of Trip Advisor as it ranked as the second most important global
Mega websites in the tourism field. The main aim of this paper is to
assess the online image of Egypt; are they positive or negative or do they
have both negative and positive attributes? The objectives of the study
presented in; Evaluate the characteristics of tourist image of Egypt in the
Tourism Mega Websites; Assess the development of the image of Egypt
in the mega websites before and after the revolution of the January 25th;
and investigate the perception of the tourists who use the mega websites
regarding the image of Egypt as a tourist destination.
Two method of data collections are used in the current study; Firstly: the
Content analysis as qualitative research approach to analyze the
TripAdvisor users’ comments and reviews. The data are collected from
TripAdvisor web site for two months (January, February) through three
years (2010, 2012, and 2015). Chick List of image attributes was
developed.. Secondly; Online Questionnaire has been uploaded on Trip
Advisor particularly the page of the top ten tourist destinations in Egypt.
It has been uploaded on Trip Advisor web site on the beginning of March
2015 and collected in the end of the same month. The analysis process of
the online questionnaire used the same chick list of the image attributes
that developed and employed in the first method (content analysis). This
study employed the Netnography as a qualitative method. The program
software (Atlas.ti6) CAQDAS -computer assisted qualitative data analysis
software- was used for the analysis of the given collections of data.
The results of the study illustrate Egypt as a tourist destination has a high
positive online image in the mega tourist website; Historic and ancient
attractions are the most popular images attributes of Egypt. However,
Egypt has a negative online image in Friendly, helpful people and Price.
The better understanding of Egypt as a tourism destination will help
decision marketing when planning and managing tourism.
Recommendations for strengthening / enhancing the tourism image of
Egypt on the mega websites were presented such as:
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Ministry of tourism in Egypt should up to date about what written about
Egypt in mega tourist website even it’s positive or negative; prepare a
suitable electronic marketing plane according to data collection; take
more efforts to increase local people awareness especially those who deal
directly with tourists.
The Egyptian Tourism Authority and tour operators should give more
attention to the diversity of the tourist product in Egypt. Moreover, tour
operators should make their best efforts in preparing and achieving the
tourist services and programs with a high quality; this will lead to
increase the tourist satisfactions and reflects a positive online image of
Egypt.
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Abstract
Amongst many other accomplishments, the ancient Egyptians are famous
for the quality of their tomb decorations. These cover a range of different
motifs, from scenes of daily life to the most solemn ceremonies for the
dead during the transition to the hereafter. How the food was prepared or
cooked in ancient Egypt? This is the most important question asked today.
Both the living and the dead were nourished by food and drink, so they
were necessity and a pleasure much appreciated by the ancient Egyptians
Scenes connected with food and eating are commonly featured in tomb
scenes. Cooking and eating scenes were rare in ancient Egyptian tombs,
and temples. Food was baked, boiled, stewed, fried, grilled, or roasted,
but other than that very little is known about its preparation. Egyptian
food was cooked in simple clay pots, using wooden utensils and stored in
jars. All these depictions served a ritual purpose, and the reason that
ordinary activities were represented was to ensure that the familiar order
of life would be perpetuated after death. This paper addresses important
questions; Why they depicting these scenes in their tombs? What is meant
here? What are the types of preparing food? Who was depicted as a
cooker, men or women? And finally, where is the place of the cooking
scene inside the tombs? This paper aims to focus on the ancient Egyptian
Cook and Cooker scenes in Middle Kingdom Private Tombs.
Keyword: Ancient Egypt, Cooking, Eating, Middle Kingdom, Meal,
Noble, Tomb.
Introduction
Very little is known about cooking and cooker in ancient Egypt, as no
Egyptian cookery book has yet been discovered.1 The ancient Egyptians
1

Manniche, L., (1989), Ancient Egyptian Herbal, British Museum Publication Limited,
40; David, R., (1999), The Handbook to Life in Ancient Egypt, Oxford University Press,
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cover their tombs by a range of different motifs, from scenes of daily life
to the most or supervising solemn ceremonies for the dead during the
transition to the hereafter.2 The Old, Middle, and New Kingdom tomb
owners portrayed themselves preparing and delivering all manner of food
stuffs. Middle and New Kingdom monarchs depict many activities of the
bakery, brewery and butcher's yard, and offering the god plates of bread,
meat, and vegetables.
Only rich people ate meat regularly, while ordinary people did not. Many
workers kept pigs and ate fish, even though they were told by the priests
that pork and fish were unclean.3 Meat was either stewed or roasted.
The staple food was bread and beer, supplemented by onions or other
vegetables and dried fish. Herodotus said that: “The ancient Egyptian eats
loaves of bread of coarse grain. They make their beverage from barley,
for they have no vines in their country. They eat fish raw, sun-dried or
preserved in salt brine”.4
In the Tale of Sinuhe the protagonist, who had become a tribal chief,
recounts: “Loaves were made for me daily and wine as daily fare, cooked
meat, roast fowl, as well as desert game. For they snared for me and laid
it before me, in addition to the catch of my hounds. Many sweets were
made for me, and milk dishes of all kinds”.5
The kitchen was often a corner of the courtyard or on the flat roof; at any
rate it was open to the air and generally just lightly roofed with branches.
Cooking was done in clay ovens as well as over open fires. For lighting
the fire, a special kind of wood was imported from the south.
364- 366; the oldest cookery book called "Apicius", it is a collection of Roman cookery
recipes, usually thought to have been compiled in the late 4 th or early 5th century AD and
written in a language that is in many ways closer to Vulgar than to Classical Latin, See,
Apicius, (1977), Cookery and Dining in Imperial Rome; Harrap, (1974), Roman Cookery
Book,; New Impression edition; Strouhal, E., (1992), Life in Ancient Egypt, Cambridge
University Press, 125.
2
Samuel, D., (1999) Brewing and Baking in Ancient Egyptian Art, in H., Walker (ed),
Proceedings of The Oxford Symposiumon Food and Cookery 1998”, Walkerprospect
Books.
3
Even the workers at Deir el Medina, certainly better off than the ordinary peasant,
received meat supplies mostly on special festive occasions only, Malaise, M., (1988),
Les animaux dans l'alimentation des ouvriers égyptiens de Deir el-Médineh au Nouvel
Empire, dans L. Bodson (éd), L'animal dans L'alimentation Humaine: Les critères de
choix. Actes du Colloque International de Liège, 26- 29 nov. 1986, Paris,
Anthropozoologica, 2e n° spécial), 70.
4
Herodotus, Histories 2, 77.
5
Lichtheim, M., (1973), Ancient Egyptian Literature, , vol. 1, 227
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Tomb of Baqt I, Beni Hassan, 11th Dynasty (No. 29)
On the middle part of the 1st register at the east wall of the tomb of Baqt I
at Beni Hassan, there is a sitting man roasting a goose.6

Figure 1: Sitting man roasting a goose, Baqt I
tomb, Beni Hassan, 11th Dynasty, (No. 29)
Newberry, P. E., Beni Hasan, II, pl. XXXVI (a).

Tomb of Baqt II, Beni Hassan, 11th Dynasty, (No. 33)7
On the top row of the east wall, there is a cooking scene in the tomb of
Baqt II at Beni Hassan. A row of men; at the right hand side of the scene,
two of them in sitting position, one roasting a geese and another one
maybe cleaning another by putting it in boiling water.

Figure 2: Cooking scene, Baqt II tomb, Beni Hassan, 11th Dynasty, (No. 33)
Newberry, P. E., Beni Hassan, II, 39, pl. XXXVI (a).

The other two men at the left standing: one roasting geese, and another
one looks like the supervisor behind him.Tomb of Antef, Al 'Asasif, 11th
Dynasty, (TT 386)8
6

Newberry, P. E., (1893), Beni Hasan, ASE, II, Egypt Exploration Society, London, 39,
pl. XXXVI (a).
7
Newberry, P. E., Beni Hasan, ASE, II, 32- 34, pl. XXX.
8
P.M, I, 437; Arnold, D., (1971), Das Grab des Jnj-jtj.f, 1: Die Architektur, Grabung
im Asasif 1963-1970, 1, ÄrchVer, 4, Mainz: von Zabern; Jaros-Deckert, B., (1984), Das
Grab des Jnj-jtj.f, 2: Die Wandmalereien der XI. Dynastie, Grabung im Asasif 19631960, 5, ÄrchVer, 12, Mainz: von Zabern; Kampp, F., (1966), Die Thebanischen
Nekropole: Zum Wandel des Grabgedankens von der XVIII. bis zur XX. Dynastie,
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In Antef tomb at Luxor, there is a grilling scene of a fish and a man is
depicted sitting and holding a fish.

Figure 3: Grill fish, Antef tomb, Al 'Asasif,
11th Dynasty (TT 386)
Peters-Destéract, M.,Pain, bière et toutes
bonnes Choses, fig. 275

Tomb of Dagi,9 Sheikh 'Abd al Quanah, (End of the 11th Dynasty,
(TT 103)
At the east side of the 7th entrance, there is a fragment of a defaced
cooking scene but brewing operations can still be seen on the wall.

Figure 4: Fragment of cooking scene, Dagi tomb,
Sheikh 'Abd al Quanah, (TT 103).
Davie, N. de G., Five Theban Tombs, 35, pL XXXI.
1.

A well-preserved scene in (TT.60) of the same period shows a composite
fragment of a scene of cooking.10

Theben, 13, 2 vols, Mainz am Rhein: Verlag Phillip von Zabern, 604; Rummel, U.,
(2007), Western Thebes: The Tomb of Intef (TT 386) in the Asasif, in Rummel, U., (ed.),
Meeting the Past: 100 Years in Egypt, German Archaeological Institute of Cairo, 19072007, Catalogue of the Special Exhibition in the Egyptian Museum in Cairo, 19 th
November 2007 to 15th January 2008. Cairo, DAIK,157-159; Schenkel, W., (1995), Zur
Typologie des Felsfassadengrabes, in Assmann, J., Dziobek, E., Guksch, H., and
Kampp, F., (eds.), Thebanische Beamtennekropolen: Neue Perspektiven archäologischer
Forschung, SAGA, 12, Heidelberg, 169- 183.
9
He had many titles (Royal Chancellor, Sole Companion, Superintendent of the Double
Treasuries of Silver and of Gold, Superintendent of the Double Granary, and
Superintendent of the Two Bath-Rooms).
10
Davie, N. de G., (1913), Five Theban Tombs (Being Those of Mentuherkhepeshef,
ser, aga, ehe a
and ati , g t
loration Fund, Archaeological Survey of
Egypt, 21st memoir, 35, pl XXXI. 1.
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Tomb of Amenemhat,11 Beni Hassan, 12th Dynasty, (No. 2)
Amenemhat was married to Hetepet, a mistress of the house and daughter
of a governor, and the couple had a son called Khnum-hotep.12 There is a
cooking scene in this tomb of Amenemhat on the south side, west wall of
the main chamber.

Figure 5: Cooking Scene, Amenemhat tomb, 12th Dynasty, Beni Hassan
Newberry, P., Beni Hasan, I, pl. XII.

Figure 6: Cleaning fish, Amenemhat tomb, 12th Dynasty, Beni Hassan
Newberry, P., Beni Hasan, I, pl. XII

11

Often reported with his short form Ameny, was an ancient Egyptian "Overlord of the
Oryx Nome" (the 16th Nome of Upper Egypt) and chief priest during the reign of
pharaoh Senusret I of the 12th Dynasty.
12
Newberry, P., (1893), Beni Hasan, Part I, London, 12– 14; However, any relationship
between Amenemhat and the ruling family of governors founded earlier by Khnumhotep I is unknown, and it was proposed that he could rather have been a member of the
previous family of local governors. In any case, he administered his governorate from
the city of Men'at Khufu from Year 18 to at least Year 43 of Senusret I, See: Grajetzki,
W., (2006), The Middle Kingdom of Ancient Egypt: History, Archaeology and Society.
London, Duckworth Egyptology, 113- 114.
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In this tomb also, there is another scene of cleaning a fish using a knife by
a man.
Tomb of Antefoker, Thebes, 12th Dynasty, (No. 60)13
A complete cooking scene was found in this tomb with preparation of
bread and beer.14 An overseer hold a stick, encourages his workers. Here,
there are four registers and to the right is a composite view.15

Figure 7: Cooking Scene, North wall, Antefoker tomb, Thebes, 12th Dynasty,
No. 60)

13

Davies, N. de G., Gardiner, A. (1920), The Tomb of Antefoker, Vizier of Sésostris I
and of his Wife Senet, The Theban Tombs Series, 2nd memoir, EES, London; Kampp, F.,
(1996), Die Thebanische Nekropole. Zum Wandel des Grabgedankens von der XVIII. bis
zur XX. Dynastie, Theben, 13, 2 vols, Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, 275277, fig. 163; Polz, D., (1990), Bemerkungen der Grabbenutzung in der Thebanischen
Nekropole, MDAIK 46, 301-336; P.M, I, 121- 123.
14
For more information, See, Obsomer, C., (1995) Sésostris Ier. Étude chronologique et
historique du règne, Connaissance de l'Égypte ancienne, Bruxelles, 163, 165- 172.
15
Darby, W. J., et al, (1977), Food: The Gift of Osiris, 2 vols, Academic Press, London,
New York and San Francisco, 509, figs. 12.4, 12.5, 12.7
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Peters-Destéract, M., (2005) op.cit, fig. 12.4

On the 1st register there are many scenes like preparation of meat scene
and a butcher shop.16

Figure 8: Worker activities, Antefoker tomb, Thebes, 12th Dynasty, (No. 60)
Peters- Destéract, M., op. cit, figs. 24- 26, 33 (a)

To the right of this scene:
16

Madeleine Péters-Destéract thinks that this represents the tenderizing of the meat
before cooking the pieces which were a little hard, but one can also imagine that these
two men are thinning the pieces destined for drying, See, Peters-Destéract, (2005),
M.,op. cit, 209.
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1. Boiling of the meat: A man leaning over a large container adds a
piece on a bone, whilst with the other; he stirs the soup with the
aid of a stick. Notice that the container rests on a white furnace.
2. Roasting: The gutted and plucked fowl is skewered on a wooden
stick.

On the 2nd register, the activities are under the control of a foreman
encouraging his workers with the words: "[Men of the] workshop, give
the dues to his Ka".17
On the 3rd register (the middle one of the three dealing with the making of
bread and beer), while on the 4th register are scenes of bread and beer
making.18
Tomb of Tehuti-Hetep,19 el-Bersheh, Sesostris II., Sesostris III, 12th
Dynasty, (No. 1)

Figure 9: Woman mixing or pounding
grain, Tehuti-Hetep tomb, el-Bersheh (No.
1).
Newberry, P. E., El Bersheh, The Tomb of
Tehuti-Hetep, Part, 1, pl. XXXI, 7

17

Davies, N. de G., Gardiner, A. (1920), The Tomb of Antefoker, Vizier of Sésostris I
and of his Wife Senet, 14, pl. IX.
18
The questions arise, is this batch of bread destined for eating or for the preparation of
beer? The answer is not obvious because, as already stated, all the scenes of the bread
making and beer making are in a confusing mess.
19
He is the great chief of the Hare Nome. This tomb contains a main chamber, with
small shrine at the inner end, for more information, See, Giffith, F. L., Newberry, P. E.,
(1895), El Bersheh, The Tomb of Tehuti-Hetep, Part, II, ASE, 4, London, 17- 26.
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In the right hand side wall of the inner chamber, there are many
fragments, one of them have a scene of loaves of bread on mats, then a
woman mixing or pounding grain, and finally, the white and green shest
are being prepared.20
The tomb of Urarna II, Sheikh Said, (No. 25)21
On the south wall of the outer chamber, there is a preparation for the meal
had begun and cooking is in active preparation. There is one roast a bird
over the coals upon a spit, while assistance prepares another one for the
fire. Joints are also beginning boiled in a cauldron set in a large pottery
furnace.

Figure 10: Cleaning and roasting, Tomb
of Urarna II at Sheikh Said (No. 25)
Davie, N. de G., The Rock Tombs of
Sheikh a d, art of l.

There are three other cooks are engaged in baking cakes; one seems to be
kneading them, while others toast them over the fire on rods. After they
finish, the dished set out on low tables and carried in by attendants.

20

Newberry, P. E., (1895), El Bersheh, The Tomb of Tehuti-Hetep, 1, ASE, 3, London,
pl. XXXI, 7
21
He is a man held many titles like the royal acquaintance and the governor of the great
house, Davie, N. de G., (1901),
, Egypt Exploration
Fund. Archaeological Survey of Egypt., 10th memoir, 14, pl. X.
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Figure 11: Cleaning and grill
fish.
Davie, N. de G.,
, part of
pl. XII

To the right of the wall scene, there is another cooking preparation scene
in the same tomb. On the shore, in shade of the reeds, a comrade sits
splitting open and cleaning on a broad the newly-caught fish. Others
prepare their repast by broiling fish over the coals or making cakes. The
meal of the superintendent is evidently of a less makeshift character.22
Tomb of Ukh-htp, Meir, 12th Dynasty (No. B. 4)
Despite considerable evidence relative to all aspects of cattle's, beef and
butchering little is known about the cooking of beef in ancient Egypt. One
might accept roasted beef to have been the most common method of
preparation, considering many scenes of Egyptian cooks roasting fowl. 23
Scenes of roasting are very rare, but we have an example from the tomb
of "Ukh-Htp the son of Ukh-Htp at Meir".24 This scene lies to the left of
the 2nd register of the east wall 'north of the entrance'. A cook squats on
the floor beside a large pan or brazier full of glowing charcoal over which
hi is roasting a duck transfixed on a spit.

22

LD, II, 77; Klebs, L., (1915), Die Reliefs des alten Reiches: (2980 - 2475 v. Chr.),
Material zur ägyptischen Kulturgeschichte, Heidelberg, 67, abb. 55.
23
Darby, W. J., and Others, (1977), Food: The Gift of Osiris, 2 vols, Academic Press,
London, New York and San Francisco, 150, fig. 6.24
24
Ibid, 152, fig. 3.44
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Figure 12: Roasting scene,
Tomb of Ukh-Htp, Inner room,
east wall, north of entrance, 2nd
register
Blackman, M., The Rock
Tombs at Meir, The Tomb
Chapel of Ukh-Hotp the son of
Ukh-Hotp, pl. XXIII

Figure 13: Roasting scene, Tomb of Ukh-Htp, Inner room, east wall, north of
entrance, 2nd register
Blackman, M., The Rock Tombs at Meir, vol. 3, pl. XXXI

He holds free hands in front of his face to protect it from the glare of the
fire. To the right hand side, there are two scullions roasting a small ox up
on a revolving spit over a brazier similar to but larger than the one already
mentioned.
Also here, on the 3rd register, there is another kitchen scene.25 An assistant
cook seated upon the ground in plucking a water fowl; upon a table in
front of him is another similar bird trussed and ready for cooking, while
on the other hand side of the table, there is another cook scene, who holds
in one hand a fan and in the other a spit on which the duck is transfixed.26
25

For more about the kitchen, See, Peters-Destéract, M., Pain, bière et toutes bonnes
Choses, 115- 118.
26
Blackman, M., (1915), The Rock Tombs at Meir, The Tomb Chapel of Ukh-Hotp the
son of Ukh-Hotp, Archaeological Survey of Egypt, vol. 3, 24 th Memoir, London, Egypt
Exploration Fund, 30- 31, pls. XXIII, XXXI, XXXVII, 3.
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iw. i Hr maq Dr pAt n mA i mity srw pn
I am on fire since the beginning of the world. I have never seen a
goose like this one!27
Tomb of Ankhtifi, El-Moalla28
From a square pillar at Ankhtifi tomb, there are a lot of cooking scenes
and food preparation and brewing.29

Figure 14: Roasting scene, Tomb of Ankhtifi, El-Moalla

Stela in Egyptian museum (No. 1562)

27

Collier M., and Manley, B., (2003) How to Read Egyptian Hieroglyphs: A Step-bystep Guide to Teach Yourself, University of California Press, 1st Edition, 1, 6, ref. 5.
28
Located of the River ile’s ast Bank, about 32 km south of Luxor.
29
Peters-Destéract, M., Pain, bière et toutes bonnes Choses, 217- 218.
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Figure 15: Cooking scene, Egyptian museum (CG 1562)
Borchardt, L., Drei Hieroglyphenzeichen, ZÄS, 44, 78, abb. 3.

There is a plucking and roasting on a stela in the Egyptian museum
(CG1562).30 Four men in sitting position; the 1st one at the right holding a
goose on his right hand and the other two in the middle face to face also
roasting geese while the last one plucking a goose.31
Relief in Egyptian museum (JE. 91095)32

Figure 16: Cooking scene (boiling scene), Painted Limestone relief, Ihnasya El
Medina, Middle Kingdom

There is a cooking scene on a painted Limestone relief from Ihnasya El
Medina from the Middle Kingdom period, depicting a man tending pieces
of meat on a pot with rod grasped in one hand and holding one piece with
the other hand.33

30

Arnold, D., (2008) Servant of Mut: Studies in Honor of Richard A. Fazzini, D'Auria,
H. (ed) Leiden & Boston, fig. 7.
31
Borchardt, L., (1907), Drei Hieroglyphenzeichen, ZÄS, 44, 78, abb. 3.
32
Davies, N. de G., (1920), The Tomb of Antefaker, pl. VIII.
33
El Weshahy, (2001) M., Representation and Preparation of Soups in Ancient Egyptian
Art, Culinary Arts and Sciences III: Global and National Perspectives, 325.
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Tomb of unknown person (TT. 175)34

Figure 17: Cooking scene, TT. 175.

Figure 18: Cooking scene, TT. 175.

Manniche, L., Ancient Egyptian Herbal, 54.

Manniche, L., Ancient Egyptian
Herbal, 50.

At the right wall of the right part of the tomb, there is a scene for cooking
and preparing food. There is a man in the top right stirs a substance in a
large pot on the fire, as a solid mass of unguent is depicted with the
finished products; it seems that the man melting the fat to be used for this
kind of unguent in order to be able to mix it with the material fragment.
His left hand is placed on a tall jar, and there is another man in front of
the jars to the left is busy with a sieve.

34

Manniche, L., (1988), The Wall Decoration of Three Theban Tombs (TT 77, 175, 249),
Museum Tusculanum Press, 38, fig. 32, 36, Manniche, L., (1989), Ancient Egyptian
Herbal, 50, 54, 56.
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Tomb of Sn-Ms, Qubet el Hawa, Middle Kingdom, Aswan35
There is a cooking scene in this tomb. Also men appear boiling and
roasting.

Figure 19: Cooking scenes, Sn-Ms tomb,
Qubet el Hawa, Middle Kingdom, Aswan
De Morgan, Cat. Des Mon, 179 {middle}

Conclusion
At the end, cooking scenes were depicted on Middle Kingdom private
tomb walls. Men are appeared more than women in these scenes and
maybe this refer to the cooking scene as a part of the slaughtering scenes
which were done by men during ancient Egypt.
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So the question here, was the man skillful than woman in cooking during
the Middle Kingdom? Why men and women did not appear together in
many cooking scenes? Why the ancient Egyptian did not depict the eating
scenes like cooking scenes in the selected tombs?
The boiling scenes in the selected tombs appear 9 times, in all tombs
except at tombs of Baqt I, Tehuti-Hetep (Bersheh), Ukh-htp (Meir), while
roasting scenes appears 9 times, in all tombs except at tombs of Dagi
(Sheikh 'Abd al Qurna), Amenemhat (Beni Hassan), Tehuti-Hetep
(Bersheh), and in the tomb of an unknown person.
Boiling and roasting appears together 5 times, while the Bread and beer
making appears twice at Antefoker tomb (Sheikh 'Abd al Qurna) and
Tehuti-Hetep tomb (Bersheh).
The eating scenes are rare, so maybe the Egyptian artist depict the stages
before eating and the owner of the tomb will eat in the afterlife. We can
note that they boiling and roasting geese more than meat, because only
rich people ate meat regularly, while ordinary people did not eat much
meat, and really, we know that poor people lived mainly on bread and
vegetables, such as onions, radishes, cucumber and garlic.
Cooking and cooker figures in the Middle Kingdom private tomb were
rare, but it may be very important to know the secret daily life of the
ancient Egyptians. The ancient Egyptian knows boiling and roasting for
meat, geese and also fishes like what we are doing nowadays in our life.
The ancient Egyptian did not depict the eating scenes like cooking scenes,
because the workers in the kitchen have to prepared cook not to eat it. It is
cooking for the owner of the tomb, so the ancient Egyptian artist has not
the chance to depict the eating scene like the cooking scenes.
The most important note is that the women appeared only two times at the
cooking scenes, all of them in the scenes of bread and beer making, and
also women did not appear a lone in any cooking and eating scenes in the
selected tombs.
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The scarabs of king Amenhotep III
Alaa Okasha
MSc. Candidate, Faculty of Tourism and Hotels, Minia University
Large commemorative scarabs inscribed on their underside with lengthy
texts extolling the king's deeds are characteristic of Amenhotep III. Not
only did he invent the custom, he is the only ruler to have issued them in
large numbers. 1
More than two hundred are known to exist in museums and private
collections in Europe, North America, and the Middle East; they have
been found everywhere from Syria (Ras Shamra) to the Sudan (Soleb).2

1

Blankenberg-van Delden, Large Commemorative Scarabs, pp. 166-168,
lists three for Amenhotep IV, six for Ramesses II, and one each for
Merenptah, Shabako, and Necho II. Opinions are divided regarding the
authenticity of a large commemorative scarab of Tuthmosis IV; see
Bryan, Thutmose IV, pp. 354-356.
2
Blankenberg-van Delden, Large Commemorative Scarabs, list of
provenances on pp. 194-195; idem, "More Large Commemorative
Scarabs of Amenophis III," JEA 62 (1976): 74-80, pis. XII-XIII; idem,
"Once Again Some More Large Commemorative Scarabs of Amenophis
III," JEA 63 (1977): 83-87, pis. XIII-XIV; M. Jones, "The Royal LionHunt Scarab of Amenophis III in the Grosvenor Museum, Chester
(Chester, no. 429.F/1930)," JEA 65 (1979): 165-166, pi. XXVIII; May
Trad and Adel Mahmud, "Another Commemorative Lion-hunt Scarab of
Amenophis III," ASAE 70 (1984-85): 359-361, pi. I, Cairo, JE 97853,
from Tura; San Antonio, private loan, unpublished, another lion-hunt
scarab, said to be from southern Lebanon; and Cleveland, 84.36, a wild
bull-hunt scarab [1]. The number continues to grow. Sales: London,
Sotheby's, July 8, 1991, Antiquities, no. 152, a lion-hunt scarab; New
York, NFA Classical Auctions, Inc., December 11, 1991, Scarabs and
Design Amulets, nos. 115, 116, 117, two lion-hunt scarabs and a Tiye
scarab.
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The scarabs vary in length from 4.7 to 11 centimeters, most being
between 7 and 8.9 centimeters. The vast majority, 59 percent, are carved
of steatite, originally glazed blue or green, also a popular medium for
small-scale royal sculpture in this reign [20-22]. In every case but one the
Cleveland wild bull-hunt scarab [1] the back is naturalistically carved in
the shape of a scarab beetle {Scarabams sacer), showing the main
different parts of the body. Most are pierced longitudinally with a hole for
suspension.3
Five varieties of scarabs are known, distinguished by the inscriptions on
their underside. By far the most common are the lion-hunt scarabs,
numbering 123 examples, recording the number of lions 102 (variant,
110) killed by Amenhotep III "with his own arrows" from his first regnal
year up to his tenth. This was the king's way of telling the world what a
strong and mighty ruler he was. Lion imagery is prominent in this reign
particularly on monuments from or having to do with Nubia. On the
Semna stele of Viceroy Merymose in the British Museum and the
triumphal stele between Aswan and Philae with reference to the Nubian
campaign of year 5, the king is called a "fierce-eyed lion"; on a statue
base in the Louvre, with name-rings of conquered Sudanese tribes, he is
called "lion of rulers"; jar sealings from Buhen depict the king as a lion
attacking his foe. But the significance of lion imagery for this king is best
illustrated in the two granite lions from Soleb, where he is referred to as a
"mighty lion."4
Queen Tiye is the subject of the next most common variety of scarabs,
numbering fifty-six examples. Although these were traditionally called
3

Eighteen percent are said to be made of hypersthene, 7 percent of schist
and sericite- schist. Identification of material as reported in Blankenbergvan Delden, Large Commemorative Scarabs, based on the statements of
the various owners.
4

Urk. IV: 1660, 9, 1666, 14-15, 1742, 3; H. S. Smith, The Fortress of
Buhen: The Inscriptions, ExVI 48 (London, 1976), pi. XLV. On small
scarabs and seals he is called "lion of rulers" and "might}' lion"; see
Petrie, Hist. Scarabs, p. 40; idem, Scarabs, pi. XXXIII (58).
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the "marriage" scarabs and believed to refer to the king's marriage to Tiye
at the beginning of his reign, the term is a misnomer, for the text says
nothing about marriage, nor is there any indication of a regnal year date.5
It begins with the full five-part titulary of Amenhotep III, followed, as on
all the scarabs, by the name of his principal queen, "the great royal wife
Tiy, may she live." What comes next refers specifically to the queen: "Her
father's name is Yuya; her mother's name is Tuva; she is the wife of a
mighty king, whose southern border is at Karoy and whose northern is
(at) Nahrin." Karoy, the southernmost limit of Egyptian authority in the
Sudan, is the region extending from between the Fourth and Fifth
Cataracts on the Nile to the gold mines east of Abu Hamed.6
Nahrin is the kingdom of Mittani on the upper Euphrates. The expression,
"from Karoy to Nahrin" was already somewhat cliched by the time of
Amenhotep III, denoting the extreme southern and northern limits of the
Egyptian empire.7
The mention of the queen's parents (here and on the Kiluhepa scarabs) is
unparalleled in ancient Egyptian history, as is the definition of the
boundaries of the realm in terms of the queen, putting her on a level with
her husband. Because of this, a better name for this variety would be the
5

See the discussion in Blankenberg-van Delden, Large Commemorative
Scarabs, pp. 4-8. It appears that the idea of a "marriage" scarab goes back
to Ippolito Rosellini's publication and translation of it (Monumenti storici,
III: 1, 247, 267), where he misreads the element semen hepu,
"establishing laws," in the king's Two Ladies name, as "II quale ha
stabilito le sue nozze," deriving ancient Egyptian hep, "law," from Coptic,
hop, "marriage."
6

On the recto of the Israel stele Amenhotep III says in reference to the
Third Pylon, "His Majesty brought the gold for it from the land of Karov,
on his first campaign of victorv of smiting'vile Kush" ( Urk. IV 1654, 1415). For the location of Karoy, see Zibelius, Afrikanische Orts- und
Volkcrnamcn, pp. 162-163.
7
Gardiner, AEO I: 176*-178*.
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Tiye scarab.8
The three remaining types are considerably rarer. Eleven lake scarabs
record the digging of a lake for Queen Tiye in year 11. Five wild bullhunt scarabs relate in great detail a wild bull hunt in year 2, in which the
king distinguished himself by slaying ninety-six wild bulls. And five
Kiluhepa scarabs tell of the arrival in year 10 of Kiluhepa, daughter of
Shuttarna II, king of Mittani, and 317 women of her retinue, not
inappropriately described as "a marvel."9
Amenhotep Ill's large commemorative scarabs are remarkable not only
for their inscriptions, but also for their uniformity. One might have
expected to find a correlation between the size of the scarabs and the
length of their inscriptions. In fact, the wild bull-hunt scarabs, which have
by far the longest text (16 lines), are also the largest, with an average
length (excluding fragments) of 9.9 centimeters. The lion-hunt scarabs,
however, have the shortest text (8 lines) and an average length of 7.7
centimeters. This group shows the greatest variation in size, ranging from
4.7, the smallest, to 9.5 centimeters, with most (73.6 percent) between 7
and 8.9 centimeters. The Tiy scarabs, with 9 or 10 lines, average 8.5
centimeters; the Kiluhepa series, with 10 lines, 7.2 centimeters; and the
lake series, 11 lines, 8.4 centimeters. The average size for all the scarabs
is 8 centimeters. Considering the number of scarabs, the difference does
not appear significant.10
Until now it has always been taken for granted that the scarabs were
issued in separate series, the marriage scarabs in year 1, the wild bullhunt scarabs in year 2, the lion-hunt and Kiluhepa scarabs in year 10, and
the lake scarabs in year 11. In fact, however, the variations within each
8

Blankenberg-van Delden, Large Commemorative Scarabs, p. 7.
Arielle, P. Kozloff and Besty M. Bryan with Lawrence M. Berman,
Egypt’s Dazzling Sun: Amenhotep III and his world, 1992, the Cleveland
Museum of Art, 69.
9

10

Arielle, P. Kozloff and Besty M. Bryan with Lawrence M. Berman,
Egypt’s Dazzling Sun: Amenhotep III and his world, 1992, the Cleveland
Museum of Art, 69.
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individual group are the same as those of the scarabs as a whole. This
suggests that they were all made at the same time, probably in the same
workshop and by the same group of artisans at least, the variations are
exactly what one would expect if that were the case. Similarly, a huge
number of seated Sekhmet statues were carved at the same time, as were
the glazed steatite statuettes of the king and queen.11
Sometime, then, in the eleventh year of his rule or thereafter, Amenhotep
III issued and circulated throughout the empire a group of large
commemorative scarabs highlighting what he considered to be the most
significant events of his rule up to that point, showing him in various
mostly youthful roles.
But why this particular medium, the glazed scarab? The scarab was the
image of Khepri, the sun god, specifically the young sun god. The scarab
beetle rolls its eggs in a ball of dung, which it then buries in the earth. The
young, after feasting on this ball, emerge from the ground, fully formed.
For this reason the rising sun is called Khepri-kheper-emta, "Khepri, who
11

A few years ago, Aldred ascribed the group of glazed steatite statues of
the king and queen, which he dated to the early part of the reign, to the
work of a single studio: "In such a case one would expect to find a certain
variation in minor details and design, such as appears, for instance, in
contemporary faience and glass, not to mention the commemorative
scarabs." To explain what seemed to be their sudden disappearance after
the first decade or so, he postulated "the exhaustion of a deposit of fine
white steatite which affected also the manufacture of scarabs, particularly
large examples" ("Ahmose-Nofretari Again," Artibits Acgypti: Stadia in
honorem Bernardi V. Bothmer a collegis amicis discipulis con-scripta
quae edenda curaverunt H. De Meulenaere et L. Limme [Brussels, 1983],
p. 11). Although we date the statues in question [20-22] to the later part of
the reign, the delivery of a large consignment of steatite to the royal
workshop, though it cannot be demonstrated, might account for the spate
of production in both cases. The most probable source for this stone in the
pharaonic period would appear to be in the area of the Barramiya gold
mines, reached via Wadi Abbad. We know these mines were worked in
the reign of Amenhotep III (inscription of Merymose).
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is born from the earth." The word for glazed material is tjebenet, from
tjeben, "to dazzle." Amenhotep III, "the Dazzling Sun Disk of all lands,"
thus had found the perfect calling card. LMB12
1. Wild Bull-Hunt Scarab
Steatite. w. 6.56, L. 10.46, D. 2.46
The Cleveland Museum of Art, Gift of Betty and Max Ratner, no. 84.36
The Cleveland scarab is the only large commemorative scarab not
actually carved in the back in the form of a beetle. Instead, the back is
almost tent-shaped, smooth, rising up and back from the perimeter to a
sort of ridge down the center. In addition, the scarab is pierced not once
longitudinally, as is the rule, but twice transversely. Microscopic examination of its inscribed underside reveals that the hieroglyphic
characters were first cut by a drill, the drill holes being then connected by
knifelike cuts. The wild bull-hunt is one of the rarer varieties of large
commemorative scarabs; only 5 examples are known compared to, for
example, 123 lion-hunt scarabs or 56 Tiye scarabs.' It has the longest text
of all 16 lines of which Cleveland's is the best preserved:13
rnpt-sp 2 xr Hm n
In the second year of the reign of His Majesty,

Hr kA-nxt xaj-m-mAat nbtj smn-hpw
the Living Horus, the mighty Bull, diademed with Maat (i.e. Truth), the
[e]Stablisher of Laws,

12

Amenhotep Ill's devotion to Khepri is also shown by the colossal scarab
by the sacred lake at Karnak, PxVI IP: 221.
13

The others are in the British Museum, Petrie Museum, Israel Museum,
and a private collection in Cairo; see Blankenberg-van Delden, Large
Commemorative Scarabs, pp. 57-61, pi. X; B 3 is now Israel Museum,
76.18.244, Ben-Tor, Scarab, p. 57, no. 3.
- 215 -

Minia Journal of Tourism and Hospitality Research

Volume 1, No. 1, June, 2016

nbtj smn-hpw Hr-nbw aA-xpS Hwj-sTtjw nsw-bjtj nb-mAat-ra
the Pacifier of the Two Lands (i.e. Upper and Lower Egypt), Mighty one
in arm (or, thigh), Smiter of the Nomads

sA-ra jmn-Htp HqA-wAst Dj anx Hmt-nsw wrt tjy anx.tj bjAyt xprt
the son of Ra, Amenhetep, Governor of Thebes, giver of life (the King's
Woman, the Great One, [being] Ti, living one like Ra, a marvellous thing
took place

n Hm=f jw.tw r Dd n Hm=f jw wn smAw Hr xAst
through His Majesty. One came bringing a report to His Majesty, saying:
"The Wild cattle are in the hilly ground

nt w n Stp nat Hm=f m xd m wjA xaj-m-mAat
of the district of Shetep." (Wadi Natron 4) His Majesty set out by boat and
sailed down the river in the royal barge called Kha-em-Maat"

Hr tr n xAwj Ssp tp wAt nfrt spr m Htp r w n Stp
during the night. And having made a successful journey he arrived safely
in the district of Shetep

Hr tr n dwAw Hr tr n dwAw
early the following morning. His Majesty mounted his horse and rode off
with all his bowmen following him, and the head men, and all the
captains of the bowmen,
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xat Hm=f Hr ssmt mSa=f tm m-xt=f sHn.tw srw anxw nw mSa r-Dr=f mj-qd=f
Xrdw
were commanded to keep a strict watch on the wild cattle, and all the
children

n kp r jrt rsw Hr nA n smAw jsT wD.n Hm=f rDj.tw
of the neighbourhood to do the same. And His Majesty gave orders for all
the wild cattle

jtH.tw nn kAw m sbtj Hna Sdy wD.
to be driven into a stockaded enclosure with a ditch (?) round about it.
wD.jn Hm=f r nn smAw r Aw=sn rxt jrj kA 170
His Majesty commanded a counting of all the wild cattle to be made, and
their total number was 170.

jn Hm=f r nn smAw r Aw=sn rxt jrj kA 170rxt jn.n Hm=f m bHs m hrw pn kA
56wAH.jn
Hm=f hrw 4
The number of the wild cattle which His Majesty hunted and slew on this
day was 56 head. His Majesty remained idle for four days

m-wS rDjt srf n ssmwt=f xat Hm=f Hr ssmt
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in order to allow his horses to recover their fieryness. Then His Majesty
mounted a horse, and

rxt nn kAw jn.n=f m bHs kA 40
the number of wild cattle which he hunted and slew was 40 head.

dmD kA 96.
The total number of the wild cattle [slain by him] was 96 head. 14
The wild bull hunt shows the youthful Amenhotep III then in his early
teens reveling in the sporting-king tradition established earlier in the
Eighteenth Dynasty and exemplified by his grandfather Amenhotep II.
Big-game hunting of elephants, lions, and wild bulls was a favorite
pastime of these monarchs. The animals were penned in (surrounded by
an enclosure with a ditch), while the king, splendid in his chariot, drawn
by a span of magnificent horses, fired at them with arrows and javelins.
A relief on the back of the first pylon of the mortuary temple of
Ramesses III (reigned ca. 1194 1163 BC) at Medinet Habu shows such a
wild bull hunt in progress (Figure la). It was more than just a pastime, of
course. The king's success as a hunter stood for his victory on the
battlefield and symbolized the triumph of order, embodied in the divine
ruler, over the forces of chaos.15
The royal barge Kha-em-maat, "Appearing in Truth," named after the
king's Horus name, is known to us from other sources namely,
monuments of five of its officers and crew: Battalion-Commander and
Standard-Bearer Neben-kemet, Standard-Bearers Siese and Meryptah,

14

Arielle, P. Kozloff and Besty M. Bryan with Lawrence M. Berman,
Egypt’s Dazzling Sun, 70.
15
Arielle, P. Kozloff and Besty M. Bryan with Lawrence M. Berman,
Egypt’s Dazzling Sun, 72
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Chief of Equipment Nakht, and Sailor Ipu.16
EXHIBITED
Cleveland, 1985, The Cleveland Museum of Art, The Tear in Review for
1984, cat.: BClcvMns 72 (April 1985): repr. 166, no. 217
2. Lake Scarab
Green glazed steatite. W. 7.1, L. 9.5, D. 4.2
Lent by the Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, 1935, no. 35.2.1
The back of this scarab is exceptionally well modeled, with three lines
dividing the wing cases and a double line surrounding the prothorax.
There are two double-lined triangular notches on the outer corners of the
wing cases, below the lower line separating the wing cases from the
prothorax. The legs are carefully striated, indicating hairs (setae).18
The prothorax is inscribed with a cartouche a rare feature, known only
on one other example"the good god Nebmaatra, beloved of Horus, lord
of Buhen."1 The town of Buhen (now submerged under Lake Nasser)
was situated just below the Second Cataract, across from Wadi Haifa, at
the border between Egypt and the Sudan. It was the site of a great
Middle Kingdom fortress, which guarded what was at that time the
16

Nebenkemet is known from a stele in Chicago (Oriental Institute
Museum, 11696, Sir Flinders Petrie and Guy Brunton, Sedment II, BSAE
35 [London, 1924], pi. LII); Siese from a stele and a funerary cone, both
in Cairo (stele, IE 49113, Gaballa A. Gaballa, "Siese, Naval Standardbearer of Amenophis III," ASAE71 [1987]: 87-95, pis. Mil; funerary
cone, Davies-Macadarn, Corpus, no. 249); Nakht from an ebony whiphandle in Liverpool (Newberry, PSBA 35 [1913]: 157-158); Meryptah
from a stele in Vienna (E. V. Bergmann, "Inschriftliche Denkmaler der
Sammlung agyptischer Akerthiimer des osterr. Kaiserhauses," RecTrav7
[1886]: 188, no. 11); and Ipu from a stele in the British Museum (EA 295,
BM Stelae, VIII: 49-51, pi. 41).
17
Arielle, P. Kozloff and Besty M. Bryan with Lawrence M. Berman,
Egypt’s Dazzling Sun, 72
18
Arielle, P. Kozloff and Besty M. Bryan with Lawrence M. Berman,
Egypt’s Dazzling Sun, 72
- 219 -

Minia Journal of Tourism and Hospitality Research

Volume 1, No. 1, June, 2016

southern border. Its temple built mainly in the New Kingdom by
Hatshepsut and Tuthmosis III and dedicated to Horus, lord of Buhen, is
now preserved in the garden of the National Museum in Khartoum. The
triangular spaces between the front and middle legs and the base on
either side are inscribed with the king's name on the right ("the good
god, lord of the two lands, Nebmaatra, given life") and the queen's on
the left (partly obscured by the glaze).19
The lake group of scarabs commemorates the digging of a large
artificial lake for Queen Tiye. Eleven examples are known; they exhibit
an unusual number of variants in the text (noted below in the
translation), although, as Blankenberg-van Delden points out, these are
minor and do not affect the meaning. The present example is one of the
two best-preserved specimens, the other being in the British Museum.
The text on the underside is as follows:

rnpt-sp 11 Abd 3 Axt sw 1 xr (Hm n)
Year 11, third month of the Season of Inundation, day 1, under (the
majesty of)
Hr kA-nxt xaj-m-mAat
Horus: Mighty bull appearing in truth;
nbtj s mn-hpw sgrH-tAwj
Two Ladies: Who establishes laws, who pacifies the Two Lands;
Hr-nbw aA-xpS Hwj-sTtjw
19

Blankenberg-van Delden, Large Commemorative Scarabs, p. 11.
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Gold Horus: Great of strength, who smites the Asiatics;
nsw-bjtj nb-mAat-ra sA-ra jmn-Htp HqA-wAst
The king of Upper and Lower Egypt: Nebmaatre; Son of Re:
Amenophis, ruler of Thebes,
Dj anx Hmt-nsw wrt tjy anx .tj
given life, and the great king's wife Tiy (may she live!).
wD Hm=f jrt mr n Hmt-nsw wrt tjy
His Majesty ordered the creation of a lake for the great wife of the king,
Tiy
anx.tj m dmj=s n Darw xA
(may she live!), in her town of Djaru kha,
Aw=f mH 3700 wsx=f mH 600
its length being 3700 cubits and its width 600 cubits.
jr.n Hm=f Hb wbA Sw
His Majesty celebrated the feast of the opening of the lakes
m Abd 3 Axt sw 16
in the third month of the Season of Inundation, day 16,
Xn.tw Hm=f m wjA jtn THn m-Xnw=f
when His Majesty was rowed on it in the barque 'Aton gleams'.20
Aten-tjehen, "the dazzling sun disk," Amenhotep Ill's favorite epithet,
makes its first appearance on the lake scarabs in the name of the king's
barge. Rebus writings of the name on jar sealings from the royal palace at
Malqata in western Thebes show an image of a seated god {neb), holding
a feather (niaat) in his hands and crowned with the solar disk (Ra). This is
enclosed within a larger disk, which rides in a boat over the long
horizontal sky-sign (pet). Below this is the hieroglyphic sign for
"dazzling" (tjehen), the whole spelling out "Nebmaatra is the dazzling sun
disk". The sky was conceived as a vast expanse of water on which the sun
god sailed in his bark by day. This is the image conjured up by the lake

20

Blankenberg-van Delden, Large Commemorative Scarabs, p. 14.
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group of scarabs.21
Plates

Plate 1: Wild Bull Hunt Scarab of Amenhotep III

21

Hayes, JNES 10: fig. 25 (E, F); Johnson, in Berman, ed., Art of
Amenhotep III,pp. 38-39
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Plate 2: Lake Scarab of Amenhotep III
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Dawn of Oil production in Modern Egypt (1869-1948)
Hend Mohammed Abdel-Rahman
Tourism Guidance Department, Faculty of Tourism & Hotels, Minia
University
Abstract
In the second half of the 19th C, the real inception of the oil business
started in Egypt by foreign hands and developed to be managed by
Egyptians after long decades. This epoch before Egyptianizing the oil
sector will be the topic of this paper. Based on the Investigative and
historical methodology, this paper aims to investigate the history of oil in
Egypt. It also highlights the development & procedures of producing the
oil in Egypt. The Governmental oil regulations and its consequences
under the investigated period which extended from 1860s to 1940s will be
tackled with an insight view on cities that were established mainly as
result of discovering oil in lieu. However, this paper is an attempt to
discover who controlled the oil production in Egypt and settled the
disputes in the oil field which mainly was inhabited by foreign investors
who were employed namely by the Egyptian Government.
Keywords:Oil, petroleum, Red Sea, Gebel Zeit, Jamsah, Hurghada, oil
concessions.
Introduction
In ancient Egypt, Petroleum was known material, as there are paintings on
the temples’ walls clarifying that the Pharaohs used crude oil as a fuel to
light the oil lamp. Niches where lamps were placed, together with the
surfaces of the surrounding rocks were blackened with smoke, showed the
use made by the ancients of petroleum in lighting up their mines.1
Petroleum products were also used in ancient Egypt as a liniment and in
curative preparations for eye infections, while bitumen was used in
mummification.2 The origin of the black colour of mummies has always

1

) Stewart C. E. (1888) Report on the petroleum districts situated on the Red Sea
coast, Wizārat al-Ashghāl al-ʻUmūmīyah. Egypt,p13
2
(P. Macini and E. Mesini History of petroleum and petroleum engineering,
Department of chemical, petroleum, Mining and Environmental Engineering,
University of Bologna, Italy, Encyclopedia of Life Support.
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been a subject of debate,*3 it was either bitumen or pitch or both*4 that
were extensively employed by the ancient Egyptians in the preservation
of the Dead.
Bitumen which was commonly used in Egypt thought to come from the
Dead Sea area in Palestine. Diodorus,*5 visited Egypt in the first century
BC and described the bitumen collection by Egypt’s inhabitants to be
used in mummification from the Dead Sea area to be known as bitumen
of Judea.6 Bitumen of Gebel Zeit was the first evidence for the use of an
indigenous source of bitumen in ancient Egypt. The Libyan “Pasehor”
from about 900 BC, had bitumen from Gebel Zeit.7
Oil was distilled by Persian chemist al-Razi in the ninth century,
producing chemicals such as kerosene.8Al-Qalqashandi*9 reported that
petroleum was abundant in Egypt on the coast of the Red Sea, percolated
over the mountain to be gathered in a special vase and stored in the Sultan
3

*) Lucas (1914) and Hammond (1959) studied the writings of the Egyptian,
Arab, Greek and Latin authors who studied mummies and mummification.
(Maksouda)
4
*) Bitumen that was used in mummification may be either (a) a mixture of
hydrocarbons originating in petroleum found naturally impregnating certain
porous rocks, generally limestone, in various parts of the world.(b) a similar
material mixed with varying, proportions of mineral matter found in the form of
deposits, as in the well-known “pitch”. Pitch may be either natural or artificial.
Natural pitch is simply bitumen, which has become solid by exposure, and is
found in the neighbourhood of the Dead Sea.( G Abdel-Maksouda - 2011)
5
*) Diodorus of Sicily was a Greek historian. He is known for writing the
monumental universal history Bibliotheca historica, between 60 and 30 BC,
much of which survives. It is arranged in three parts. The first covers mythic
history up to the destruction of Troy, arranged geographically, describing
regions around the world from Egypt, India and Arabia to Greece and Europe.
The second covers the Trojan War to the death of Alexander the Great. The third
covers the period to about 60BC. The title Bibliotheca, meaning 'library',
acknowledges that he was drawing on the work of many other authors.
6
)Middle East and Asia Reservoir Review: Desert, Delta and Gulf
Vol. No. 1, 2000,p23-27
7
) G. Abdel-Maksouda, Abdel-Rahman El-Amin(2011)A Review on the
Materials used during the mummification process in Ancient Egypt,
Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 11,No 2,p 129-150
8
) Bilkadi, Zayn, (1995)The Oil Weapons, Saudi Aramco World ,Vol.46,No
1,January/February 1995, p20-27 .
9
*) Shihab al-Din abu 'l-Abbas Ahmad ben Ali ben Ahmad Abd Allah alQalqashandi (1355 or 1356 –1418/821 Higri) was a medieval Egyptian writer
and mathematician.
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magazines. Ibn Taghribirdi*10 ascertained too the abundance of petroleum
in Egypt.11 They utilized it in arming their military campaign and in
celebrations and processions to make fireworks.12
Chinese preceded Japanese in drilling for oil, by using bits attached to
bamboo poles, then oil was burned to evaporate brine to produce salt.13
The Japanese identified oil as the “burning water” in the seventh
century,14 but the Chinese oil wells reached to 2,000 feet deep in the
fifteenth century.15
The oil extraction & collection techniques were the important addition of
the nineteenth century. Earlier techniques were practiced but were not
efficient enough. Oil sands were mined from 1745 in the Alsace region of
France by special appointment of Louis XV. In the early 1800’s,
merchants built damns that allowed oil to float to the water’s surface* 16 in
“Oil Greek” of Western Pennsylvania. Baku,*17 was the world’s largest
oil productive region in the mid of nineteenth century, it had an earlier
background that dates back to the mid thirteenth century, when the
natives used to collect oil from oil seeps in the surface as described by
medieval Arabic travelers and historians.18

*) Jamal al-Din Yusuf bin al-Amir Sayf al-Din Taghribirdi ( جمال الدين يوسف بن
 )األمير سيف الدين األتابكى تغري برديor Ibn Taghribirdi (1410-1470 AD/813-874
Hijri) was an Egyptian historian born into the Turkish Mamluk elite of Cairo in
the 15th century. He studied under al-Ayni and al-Maqrizi, two of the leading
Cairene historians and scholars of the day. His most famous work is a multivolume chronicle of Egypt and the Mamluk sultanate called Nujum al-zahira fi
muluk Misr wa'l-Qahira. His style is annalistic and gives precise dates for most
events; this format makes it clear that Ibn Taghribirdi had privileged access to
the sultans and their records.
-486/329-46(استخدامه و تطوره عند المسلمين: النفط، محاسن الوقاد،) طارق منصور11
.28 ص،2004،القاهرة،5ط،دارعين للدراسات و البحوث اإلنسانية واإلجتماعية،)م5151
12 ص،) نفسه12
13
) Dutch Holland, Phd & Jim Crompton, Ms,The future belongs to the digital
engineer, Xlibris Corporation,2013,p49
14
) Heshelow, Kathy Investing in Oil and Gas- the ABC's of Dpps (Direct
Participation Program): The State of Oil & Gas, and Why You Need to Learn
About This Now, iUniverse,2010,p52
15
) Ibid
16
*) This technique depends on placing blankets in the water, letting them soak
with oil, and the oil was then retrieved by wringing out the blankets.
17
*) Capital city of Azerbaijan
18
(Heshelow, Kathy Op.cit,p52
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Russians built the first modern commercial oil-distilling factory in
Balakhani and nine years later they sank the world's first exploratory oil
well in Bibi-Heybat which is considered the world’s first giant oilfield.19
There was no practical way to extract oil until the late 1850's, 20 a decade
later, the former railway conductor E. Drake drilled the first oil well for
petroleum extraction. This was the first oil well in the world that used
mechanical drilling.*21 It was so simple, effective and cheap way for
extracting oil that it was employed by many companies.22
With the turn of the nineteenth century, the world concluded that the
heating power of petroleum equal that produced from double of amount
of coal. Comparing transport expenses of coal with that of oil was for the
sake of oil which coast less apart from the stokers’ wages.23
Egypt then was still far from oil industry, mainly because the most of the
Egyptians depend on agriculture not industry so the knowledge and
experience in the field of oil industry were nil and the main players of
oil’s game in Egypt were foreign investors not the Egyptians.24
The history of oil industry in the world was tackled by many valuable
studies, but for Egypt, it is a subject of rare resources, except for the
official reports that were prepared by British & French advisors who were
employed by the Egyptian Government, to decide the continuity of
drilling in certain area or not, that of E.M. Dowson (1920) was very
valuable for this study, Shell Co. in 1913 reported to decide the shape of
contract between the company and the Egyptian government,such report
was important in declaring the shape of oil concessions. Reports of
Petroleum companies in general continued to be valuable source and
economic Reports of “L’Egypte Contemporaine” were fundamental

19

) Smil, Vaclay Energy Transition: History, Requirements, Prospects, ABCCLIO,2010, p33
20
) Dutch Holland, Phd & Jim Crompton, Ms, Op.cit. p49
21
*) A museum was established in 1934 to feature the oil well drilled by
"Colonel" Edwin Drake and working oil field equipment. The State of
Pennsylvania has spent US$8 million for the museum renovation.
22
) Simanzhenkov, Vasily Idem, Raphael,Crude Oil Chemistry, CRC
Press,2003, p165
23
) Ardagh, Colonel The Red Sea Petroleum Deposits, Proceedings of the Royal
Geographical Society and Monthly Record of Geography, New Monthly Series,
Vol. 8, No. 8 (Aug. 1886) p502-507
24
) Ministry of Finance Egypt, Mines & Quarries Department (1922), Report on
the mineral industry, Government Press,1922,Cairo.
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resources in declaring the international interest in controlling the oil
production sector in Egypt.
Development of Oil Production in Modern Egypt
Egypt was the first country in the Middle East and North Africa to be
systemically explored for oil although it did not become a major oil
producer by the Middle Eastern standards.25
The earliest discoveries were around the Gulf of Suez under the reign of
Khedive Ismail (1863-1879), who embarked on a program of
modernizing Egypt that included mineral exploration.
In 1869, the first French Company Société Soufrière des Mines de
Gemsah et de Ranga discovered oil seeps at Ghubbat al Jamasah
(Gemsah), along the coast of the Gulf of Suez, while exploring for
sulphur. The company asked permission to explore specifically for
petroleum, but the government refused, wishing to preserve the
prerogative for itself. The company sued but lost.26
The 1880s was more alive in Egypt with examination efforts which were
carried out by competent foreign geologists.27The Government
encouraged private enterprise in the new oil-field, and obtained proposals
for extending the borings, erecting refineries, tanks and other accessories
related to this new industry in Egypt. Offers were mainly by foreigners
who realized the value of this kind of investments earlier than the
Egyptians.
Between 1883 and 1888, the government employed foreign experts in oil
works, Nubar28 Pasha employed the Belgian M. De Bay and the American
Herbert Tweddle, to explore in the Gemsah area. De Bay visited the
various localities in which the presence of oil was observed. Depending
on his report, it was decided to import suitable machinery from Belgium
and began borings29 in lieu where oil expected to be. On the 28th of
25

) Vassiliou, M. S. (2009) Historical Dictionary of the Petroleum Industry,
Scarecrow Press, p176
26
) Ibid, p177
27
) Ardagh, Colonel(1886) Op.cit.p504
28
*) Nūbār Pasha (1825-1899), statesman of Armenian descent who was
instrumental in the negotiation of important treaties with the European powers
and in the division of authority between Egyptian and British administrators. He
had main role in settling the financial crisis of Egypt and the debtors at the end
of Ismail’s reign.
(Encyclopaedia
Britannica
,http://www.britannica.com/EBchecked/topic/421481/Nubar-Pasha)
29
) Ardagh, Colonel Op.cit.p503.
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February 1886 and at a depth of 32 meters, an oil spring was reached to
produce a very small quantity of petroleum. A second boring, about 60 m
far from the first one was so productive that workmen had to close the
pipe until suitable tanks were saved.30 The produced quantity was not
accurately evaluated, it was estimated with 500 cubic meters of liquid
were delivered in twenty four hours, two-thirds of the product was water
and one third was petroleum.31
Early in1886, the Government employed Mr. L. H. Mitchell in
reconnaissance works to petroleum districts which were classified by
Mitchell to islands (such as Gafatin, Jubal and Shedwan) that should be
out of research because they had oil at too great depth. Mitchell’s report
recommended Gebel Zeit and Abu Shaar, Wadi Deeb as promising areas
for boring works.32
American, Russian and Romanian borers were imported and the work ran
fast on the Red Sea Coast. The Americans drilled more five wells at
Gemsah where two of them were so productive. 33Despite success in
finding oil, particularly in Tweddle’s case, the government deemed
further exploration and development too expensive and terminated these
efforts in 1888.
The Egyptian Geological Survey efforts returned on the eighth of March
1896 to make mineral exploration and evaluation, geophysical
exploration, laboratory studies and mining projects.
Colonel Stewart was employed to report which spots expected to be oil
productive in Egypt, Abu Durba and Qenah were the most distinctive
results of this report, Stewart endeavored to ascertain the importance of
Qenah on the map of oil production in Egypt, he depended, in reporting,
on the Bedouins, mainly of Ababdi tribe, who dwelled these spots but
their answer was unsupportive for digging in Qenah.34 The Government
authorized Cairo Syndicate, in 1904, to explore oil in Sinai and Qenah.35
30

) Stewart, C. E ,Op.cit. p3.
) Colonel Ardagh, Op cit. p504.
32
) E.M. Dowson, (1920) Note on the programme and policy of the Government
with regard to the investigation and development of petroleum resources of
Egypt, Ministry of Finance, Egypt , C. B. E.,Cairo,p24.
33
) Middle East and Asia Reservoir Review, Op. cit.
34
) Stewart, C.E. Op.cit,p23.
35
)Konstantinos Oikonomopoulos, Costis Stambolis, Hydrocarbon Exploration
and Production in the East Mediterranean and the Adriatic Sea, IENE’s
International Workshop, Athens April 26-27,2012,Institute of Energy for South
East Europe.
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In 1905, the Egyptian Petroleum Company, Limited, was formed to
acquire license from the Egyptian Government to prospect for petroleum
in the neighborhood of Gemsah.36
Three years later, in 1907, the Egyptian Oil Trust Ltd was registered by
Messrs Light and Fulton in London to acquire oil concessions, explore,
develop, drill, refine, store, supply, distribute and deal in petroleum and
its products. It had a capital of £ 100,000 in £ 1 shares. Its concessions
embraced 100 square miles of territory, immediately west of the Red Sea
and included water of Suez Canal. The Trusts’ workers began digging on
January 1, 1908 and a well was completed in March 1909 at a depth of
1920ft. On this digging’s results, the Petroleum Review commented in on
April 24, 1909 “A most important oil strike has recently been made by the
Egyptian Oil Trust Ltd, in one of its wells upon the coast of the Red Sea”
37
The Red Sea Oil Fields, Limited was formed in 1910 to take over from
the Egyptian Oil Trust, Limited, an area of 50 square miles and continue
the drilling operations. The work of the two companies has been attended
with continuous success, to dig a number of highly productive wells.38
Shell arrived in Egypt in 1911 to operate two concessions in Gemsah and
another one near Hurghada. The upstream business was managed by the
Anglo Egyptian Oil Company (a joint venture between Shell and British
Petroleum, 50% Shell and 50% British Petroleum) was the major oil
producer, while Shell Company of Egypt dominated all downstream
distribution business in Egypt.
Storage tanks, with an aggregate capacity of about 100,000 tons, were
established at Gemsah, Hurghada, and Suez where the crude oil is
converted into commercial products in a refinery at Suez, with a capacity
of 1200 tons a day, it was built in 1912. The refinery was connected with
Port Tewfik, two miles distant, by four pipe-lines.39
Egypt has been a commercial oil producer since 1911. The production
curve was very irregular as the outcome of new oil fields, and the rather
rapid exhaustion of the oil fields in a short period of time. In 1912, the
number of wells was approximately twenty three.40After a prolific field
had been proved at Hurghada, and as the fuel prices began to rise all over
the world, Egyptian Government was criticized internally because the
absence of Governmental sector from the field of exploring and
36 ) Redwood, Boverton Petroleum: Its Production and Use, London, p 50
37 ) Middle East Review, Op.cit,p23.
38 ) Redwood, Boverton,(1922) Op.cit ,p 50.
39 )Ibid,p51.
40
) Konstantinos Oikonomopoulos, Costis Stambolis, Op.cit,p17.
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exploiting oil in Egypt, and due to outstanding local need of additional oil
supplies, the Egyptian Government undertook a systematic programme of
petroleum research to have intensive amount of petroleum production
instead of granting concessions and leases to foreign companies. This
governmental involvement took place on August 1919, it was indigenous
and mostly did not have strong commercial achievements but the decision
was of strong independence indications. Especially after the outbreak of
1919 whose main outcome was the attitude of Egyptianizing the
administration of Egypt .The first chosen area for making Egyptian
borings was Abuu Shaar*41 then Abu Durba , neither of them was desired
by foreign oil companies. A third area between Suez and Bitter Lakes was
reserved for Government future drilling. In 1917-1918, the Egyptian
Government began geological research on both sides of the Gulf of Suez.
New investors began prospecting works over the Egyptian coastlines and
Sinai Peninsula. In 1921 the D’Arcy Explorations, the British Sinai and
other companies acquired licenses and began boring works in undrilled
territories.42
Until 1921, the production was as follows
Year

New
Wells
drilled
and
drilling

Feet
drilled

Wells
producing

Production
in Gemsah

Hurghada

1908

2

1,415

-

-

-

1909

6

3,547

-

-

-

1910

19

18,506

4

2,793

1911

24

16,874

5

2,793

1912

21

9,506

5

27,962

1913

14

9,059

6

12,786

-

1914

18

9,271

9

88,491

11,189

Year

New
Wells
drilled
and
drilling

Feet
drilled

Wells
producing

Production
in

1915

17

11,319

8

13,144

16,910

1916

11

8,775

12

10,895

46,848

-

1918

12

10,741

19

5.017

276,868

-

1919

14

6,754

21

4,234

227,686

1920

12

12,916

25

2,730

145,220

1921

26

22,657

31

4,209

178,284

Gemsah

The 1920s was a lean years of oil production in Egypt as a whole,
fruitless wells were drilled by many companies (Eastern Petroleum
Finance Company, Oilfield of Egypt and Anglo-Persian Oil Company
which took license to drill in Sinai) and the solution was in the new
technology invented in Europe and firstly exported to Egypt where, in
1923, Anglo-Egyptian Oilfield Ltd introduced the Eotvos torsion balance,
consequently more perfect surveys were made for Hurghada and

41

Hurghada

*) Mainly because of its proximity to Hurghada which began to be petroleum
productive area and also because of the surface conditions which carried
indications for its being rich in oil.
42
) Report on the mineral industry, Op.cit. p11.
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Gemsah.43In 1922, 660 Kms2 in Egypt were held under Petroleum
prospecting licenses and 14 Kms2 were under mining leases.44 In 1934,
the Egyptian cooperative Petroleum Association Co. was established in
Egypt, It had a capital of L.E 932, in 233 shares, (each L.E 4), during one
year the company’s tanks were established near Alexandria depending on
L.E 8000 loan from Credit Agricole Bank45, the new born native Egyptian
company activities included linking cooperatives for the exchange of
goods and services and support cooperation in Egypt. 46A successful deal
with the Romanian AlBRAHOVA Co. took place in 1936 for exporting oil
products, the capital of the Egyptian Company reached to L.E 250.000 in
1952. Gradual progress enabled the Egyptian company to section of the
annual profits for investigation and research works.47
The 1938 was progressive era for oil production in Egypt, Ras Gharib was
added to be a boost in the oil production, with 1,200 bbl/day and
increased to reach its peak of 5.1 million barrels in 1939.48 The next table
declares the sharp increase in Egypt’s oil production due to Ras Gharib
additions
Petroleum Production of Egypt(1911-1949)
(in metric ton)
Year

production

year

production

year

production

1922

172874

1938

225736

1944

1352943

1923

153402

1939

666419

1945

1350468

1924

163341

1940

928957

1946

1278653

1925

179651

1941

1220064

1947

1326138

1930

285088

1942

1181810

1948

1900000

1935

182003

1943

1284966

1949

2300000

The Government, provided in 1937-38 that license will be granted for an
area, no less than four square kilometers, for one year subject for renewal.
Foreign Companies scrambled to make deals of drilling in Egypt, the
major of them were Anglo Iranian Oil, Royal Dutch Shell Group (which
included Anglo-Egyptian Oilfields) they could exploit 23,000 km2
distributed among Suez, Port Said, Alexandria and Sinai. Socony Vacuum
43

) Middle East Reservoir Review, Op.cit. p22.
) Report on the mineral industry of Egypt, Opcit. p23.
ص،القاهرة،مكتبة النهضة المصرية،4ط،(حرب البترول فى الشرق األوسط3591)) راشد البراوى45
.301
46
) Konstantinos Oikonomopoulos,Costis Stambolis, Op.cit.p 18.
.301ص،مرجع سابق،) راشد البراوى47
48
) Konstantinos Oikonomopoulos,Costis Stambolis, Op.cit.p18.
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Oil Co. was the American company which exploited 14,500 Km2 along
the coast of Red Sea besides south and east of Port Said. California Texas
Oil Co., (Standard Oil de California) which exploited the area of 16.000
Km2 west and south of Alexandria. The Standard Oil of New Jersey
concentrated its efforts between Cairo and Port Said, Fayum, Sinai and
Suez Gulf. The concession covered 15,800 Km2,49then the main five oil
companies*50 utilized their subsidiaries to get more licenses in Egypt and
the eventual result in 1939 was about twenty three companies were
drilling in Egypt. Consequently, spectacular rise in the Egyptian oil
production took place in 1939, with a total output of 5,100,000 bbl
exceeding the previous year’s yield by 207%.51
Egyptian oil output mostly doubled during the WWII despite major
logistical problems. The 1946 exploration of the Anglo-Egyptian Oilfields
Ltd in partnership with Socony-Vacuum Oil Co. resulted in Sudr whose
production raised the total output for Egypt in 1948 to over thirteen
million barrels. Standard Oil Co. was one of the early driller in Sinai. In
1948 the Egyptian government banned the export of crude oil, allowing
only refined products to be exported,52 to stimulate the national refining
and petrochemical sectors,53 but it led to curbing exploration by foreign
companies until 1953, when the law was liberalized.54
Concessions *55
49

) L'Egypte, (1950)Institut national de la statistique et des études économiques
(France), Presses universitaires de France (Paris)
50
*) Anglo -Iranian Oil. Royal, Dutch Shell group (which included AngloEgyptian Oilfields), Socony-Vacuum Oil Co. Inc., Standard OIL Co. of
California, and Standard OIL Co. of New Jersey.
51
) Middle East Reservoir Review Op.cit.p 23.
52
(Vassiliou, M. S. Op.cit.p178.
53
) History of Egyptian oil and gas industry
(http://wiki.openoil.net/index.php?title=History_of_Egyptian_oil_and_gas_indu
stry)
54
(Shwadran, Benjamin (1977) Middle East Oil: Issues and Problems,
Transaction Publishers,p 51.
55
*) It is a negotiated contract between a company and a government that gives
the company the right to operate a specific business within the government's
jurisdiction, subject to certain conditions .Private company enters into an
agreement with the government to have the exclusive right to operate, maintain
and carry out investment in a public utility for a given number of years.
Governments may use concession agreement to provide services which they
cannot or will not provide. Lease is another form of contracts which is closely
related but differ from a concession in the rights of the operator and its
remuneration. A lease gives a company the right to operate and maintain a
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At the turn of nineteenth century, European and American investors
invaded the Middle East attempting to obtain oil concessions. The shape
of deals between the governments and those investors in the oil field has
been controlled by many factors; mainly the political positions, and the
authority of the granting government.
Egypt never granted an exclusive concession to any company; and a
number of companies always operated in different parts of the country.
Legislation was effective factor in limiting and controlling the activities
of the oil companies.56
In 1863 the Egyptian Government granted Marquise de Bassano a
concession for extracting sulphur on the coast of the Red Sea, including
Jebel Zeit, Gemsah and the Islands of Jafatin. 57The term of the
concession, originally thirty years was subsequently extended to 1899,*58
Marquis de Bassano had so many important concessions on the Red
Sea.59For him, the Egyptian deal was unprofitable so the concessionaire
abandoned the area in 1869. Marquise de Bassano complained the
Egyptian Government for his loss. The suit continued until 1883, when
the Mixed Court of Appeals in Alexandria decided for the sake of the
Egyptian Government.60 The dispute was partially for the shortage of the
required labors,*61 Nubar led the wave of substituting the corvee with

public utility, but investment remains the responsibility of the government. In
present Egypt, the right to explore and produce oil and gas is typically awarded
to commercial oil companies on the basis of production sharing arrangements
(PSAs), which are awarded as concessions. The contractor, usually a foreign or
Egyptian private oil company (or companies), is awarded the concession after a
successful bidding phase, and thereafter assumes all risks involved in exploring
and developing crude oil or natural gas from the concession area in return for
cost recovery and a production share if a commercial discovery is made. The
Egyptian Government, as concession grantor, retains the right to own and
control the country’s natural resources.
56
) Shwadran, Benjamin Op.cit.p51.
57
) Ardagh, Colonel Op. cit. p 504
58
*) Every accustomed arrangements were carried out; Shafts and galleries were
made, ovens were built and a gauge railway established.(Ardagh,Colonel1886)
59
) Le Figaro (1854), Paris.
60
) Jurisprudence des tribunaux de la réforme en Egypte: recueil officiel, Egypt.
Cour d'appel mixte, Egypt. Mixed tribunals, Part 1, Volumes 13-14, Mourès,
1888, P 242-243.
61
*) Nubar Pasha managed to abolish corvee as a new attitude prevailed Egypt
under Ismail.
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mechanic power, the act that was not favored by foreigner investors.62
The usual term of concessions in Egypt was thirty years,*63 at the end of
this term it could be extended for more fifteen years; in that case the
Government can increase the royalty with a maximum of 10%.
The license was another shape of contracts that used to last shorter time of
mostly five years in Egypt and no more than three years to begin borings.
Even the number of required derricks to be accomplished was defined in
the contracts. However, certain restrictive obligations can be traced in the
concessions that signed for using oil fields in Egypt. In Hurghada
concession the company had to sell both produced kerosene and liquid
fuel (mazut) to Egypt at lower prices than the world’s. The Egyptian
fields’ production was not enough and fuel was imported, for the
kerosene, an agreement between stakeholders and the Government to
include kerosene imported from abroad.64 Royalty that was offset against
the dead rent was between 5 and 10%, and reached in 1920 to be 12.5%
for unproved land, 25% for proved land. The Government could take
royalty cash or in kind. In the 1930s concession of Ras Gharib, Egyptian
Government could obtain 14% of the total production.65 *66It was
approximately the same value in the United States, and less in each of
Galicia, Romania, Trinidad and Burma, but in Persia it was 16% of
profits. In Russia, auction system took Russia to higher profits from 25%
to 70%, the later Russian royalty might decrease with the augmentation of
output.67
The average term of concession abroad was longer, reached to seventy
years in Persia whose first concession was to D’Arcy Co. In Saudi
Arabia, a sixty-year concession over Al-Hasa province, a total area of
360,000 square miles – one of the largest oil concessions in the world –
was granted to an American company.68 in Kuwait, it was the

 ص،2003،دار الشروق،5 ط،ترجمة جارو روبير طبقيان،مذكرات نوبار باشا، ( لطيفة محمد سالم62
. 913
63
*) It was the “old style” or the British Colonial model
64
) Dowson ,Op.cit.p18.
65
) L'Egypte,(1950),Op.cit.p87.
66
* ) The Egyptian share was refined at the Governmental Suez refinery ,whose
capacity was no more than 75.000 tons and was developed to cover 260.000 tons
which represented nearly the governmental share of Gharib production.(
L’Egypte,1950,P87)
67
) Note on the programme and policy of the Government (1920) Op.cit.p23.
68
) Kayal (2013) Control of Oil Hardback, Routledge.p75.
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participation*69of American oil interests in the exploitation of Kuwait’s
oil without alienating the goodwill of the British government upon whom
Kuwait depended for the security of his sheikhdom against his larger
neighbors. The Kuwait concession was to run for seventy-five years.70
The articles of concessions will always remain as indicator to the power
of the granting country.
The 1913 concession that was held between the Egyptian government and
Anglo Egyptian Oil Co. stipulated 5% of the company profits to be for the
Egyptian Government, besides 100.000 shares of the third quality, the
Egyptian share increased to be 14% of the company profits by 1937. The
Egyptian government’s share (for Sudr Concession) improved in 1948 to
be 15% of the produced oil and the priority for the Egyptian Government
in purchasing 20% of the produced oil with 10% discount for the half of
the purchased amount. Restrictions continued to increase, for the sake of
Egypt, until 1948 when the Egyptian Government prevented the export of
crude oil, hopefully this decision would create Egyptian oil industry, it
was the epoch of Egypt’s independent attitude. Earlier legislation (in
1947) prevented forming of new companies except with 51% Egyptian
partnership, this led to Egyptianizing big number of companies in
Egypt.71
However this independence was of very short age .The economic power
owned by foreign oil companies obliged Independent Egypt and
independent Nasser to reopen the door of exporting crude oil in 1953.*72
Oil Fields Employees & workers
The Egyptian employees and workers in the oil excavation field were
labors who were brought from the Nile valley because tribesmen refused
to join regular work in the oil fields. They reached 1.480, in comparison
to 127 foreigners were employed in petroleum mining in Egypt.73In Ras
69

*) Kuwait Oil Company owned fifty percent and Gulf Oil owned fifty per cent
in1933.
70
) H. T. Chisholm, Archibald The First Kuwait Oil Concession Agreement: A
Record of the Negotiations 1911-1934, Psychology Press,1975, p228.
286 ص،القاهرة،دار المعارف،2ط، الجزء الثالث,فى أعقاب الثورة المصرية،) عبد الرحمن الرافعى71
72
*) By the end of 1974, the Egyptian government granted contracts to 24
different foreign companies, the concessionaires were American, German,
Brazilian, Japanese and others. The sum of stipulated invested money in
exploration & exploitation for eight years was $531 million. The income of
General Petroleum Corporation of signing this deal was about $66 million.
(Shwadran, Benjamin Middle East Oil, p52)
73
) Report on the mineral industry of Egypt, Op.cit. p 11
- 236 -

Hend Mohammad Abdel- Rahman

Gharib, they enjoyed, both Egyptians and foreigners so high standard of
life that they increased tremendously in numbers, because of high
production of families that worked there. All levels of education were
available for everyone. Technical training department was inaugurated to
teach the workers and their families manufacture of leather and carpets.
Special clubs with swimming pools were established for workers and
another one for officials. A technical school was established to graduate
and train the required staff for the oil industry. 1n 1940s wages were as
follows74

worker
Half
worker

technician

Technician worker

Single

Married with one or 2
kids

Married with more than 2
kids

L.E 17.5

L.E 18.5

L.E 21

L.E
18.350

L.E 19.5

L.E 22

L.E 38.8

L.E 39.9

L.E 42.75

The 138 companies law of 1947, stipulated (article 5) 75% of the
employees to be Egyptians with their total wages to represent no less than
65% of the paid wages by the company. For the workers, the 138 law
stipulated 90% of the workers to be Egyptians with no less than 80% of
the paid wages by the company for workers.
Cities established on Egypt’s land as result of its oil deposit:
Gemsah
Gemsah was about 300 kms south of Suez city, it was a desert where
excavation works were continuous for oil and sulphur so it was dwelled
mostly by workers of excavation works.(75) It was in digging for sulphur
by Marquise de Bassano that petroleum was discovered at Gemsah, but its
commercial importance had not then been realized, Railway, kilns, plant,
houses and everything at Gemsah was deserted until 1884, when Nubar
Pasha employed Debay,76 The concession of Debay continued to 1886
and was not renewed,*77 but replaced by Americans who recommended
continuity of prospecting in Gemsah78 plus a number of the Red sea
islands (Giftun, Shedwan, Jubal and others) at deeper level the later
501-506ص،مرجع سابق،) راشد البراوى74
الهيئة العامة،الجزء الثالث،القسم الثانى،القاموس الجغرافى للبالد المصرية،) محمد رمزى75
212 ص،5336،للكتاب
76
( Ardagh, Colonel Op.cit.p505
77
*) The discovered wells of DeBay were not run off, according to the 1888
report of Colonel Stewart C. G. G, but they needed deeper boring which was
not carried out.
78
) Stewart C. E. Op.cit. p4.
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advice cost the Egyptian Government more fruitless £ 100,000, so the
Government stopped prospecting in July 1888 after the failure American
efforts.79The Egyptian Oil Trust Ltd of London reused this area at the
beginning of the 20th Century. In the spring of 1912, the first tank
steamer left for the Far East with 3000 tons of exported Gemsah oil on
board.80 The production in this area reached its peak in 1914 with about
102.000 tons of petroleum.81At the end of 1913, 60,000 feet of boring for
oil had been done at Gemsah and elsewhere in Egypt with a resulting
production of 43,541 metric tons, and the whole of this production was
from Gemsah.82Until the middle of 1914 the whole of the production
came from Gemsah, where the average depth of the producing horizon
was 1,500 feet. In April 1914, prolific gusher was struck; this came in at
the rate of 3,000 tons daily and gave the total of 52,754 tons during the
year. The first production was lost, and that of the 11th day was reddishbrown emulsion of oil, as result of salty water which invaded Gemsah
wells. Fruitless attempts to exclude this water were done.* 83 There were
about twenty three productive wells in Gemsah whose product vanished
gradually until 1927 these wells were completely fruitless, Gemsah was
deserted and had no mention in the national census of 1937.84
Gebel Zeit
This place was known to the ancients as producing oil, the seepages at
Gebel Zeit, were known and exploited by the Romans, who named the
area Mons Petroliferus. The sticky pools of bitumen were used for
domestic lighting and heating and in quarrying and digging for gold. 85
A lamp of pottery was found buried in the ruins of an ancient mining
camp, at the dawn of 20th C. in the neighborhood of the goldmines of
Hammamat, midway between Qenah on the Nile and Qusseir. Although
this lamp had lain buried probably 2,000 years, it contained petroleum
79

) Middle East and Asia Reservoir Review: Op.cit. p 23.
.212 ص،مرجع سابق،) محمد رمزى80
81
) L’Egypte Op. cit. p86.
82
) Report on the mineral industryOp.cit.p9.
83
*) Gemsah oil was composed of
Light Petroleum spirit
Heavy Petroleum spirit
Kerosene
Residue-fuel oil

85

%
19.54
7.47
32.43
39.82

212 ص،مرجع سابق،) محمد رمزى84
) Middle East and Asia Reservoir Review, Op.cit23.
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dried down to the consistency of bitumen, which on being lighted, burned
readily.86
Gebel Zeit converted to a large settlement of many wooden huts that had
been put up to accommodate the workmen brought in 1886 to work at
Gemsah and Gebel Zeit.*87 The later was well prepared, by Governmental
expenditures, to be run as oil exploration and exploitation spot.*88 Its oil
was dark brown and thick, the valuable components thought to be
evaporated and the remaining is this dense residue, so Colonel
Ardagh,*89in 1886, recommended with stopping prospection in Gebel
Zeit, oil which was abundant,90 vanished gradually to be at the end of
nineteenth century of small quantities.
Hurghada
Hurghada, where the original name was (Hr- ghada) due to a desert that
was known as Deeshet Hurghada,*91 but the locals justify the name with
the tree of the Ghrqad which marked the original site if the city.The city is
345 Km south of Suez city, facing, on the Nile, Assyut city. Hurghada
was in two parts; the coastal which was known as the harbor and interior
part, in the desert, known as the company, it was of many dwellings that
were built by the Company for the workers.92The original habitats of this

86

) Stewart ,Op.cit.p13.
*) There were two large galvanized iron workshops and store sheds, also a
masonry built house, in a part of which, a large ice machine was worked. The
workshop was well supplied with tools of every description necessary for the
contemplated work. A pier has been built out in the harbor of Gebel Zeit, and a
short line of railway laid down, connecting it with the workshop.
88
*) Although the harbour at Gebel Zeit was small but it was in good condition.
A hulk is anchored in the harbour, which was used to house convicts who were
employed in making the landing pier, but the convicts have long since been
withdrawn.
89
*) Major-General Sir John Charles Ardagh KCMG KCIE CB (1840 –1907),
was an Anglo-Irish officer of the British Army, who served as a military
engineer, surveyor, intelligence officer, and colonial administrator. In 1882, he
was sent to Egypt, where he was occupied almost continuously for the next four
years.
90
) D’Anville, M. Mémoire sur L’Egypte ancienne et moderne, suivis d’une
description du Golfe Arabique et de la mer Rouge, Impr. Royale; Paris ,1766,
p228.
91
*) that was facing the islands of Gftoun.
.215 ص،مرجع سابق،) محمد رمزى92
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city were the Bedouins who worked in fishing and collecting pearls.*93
The city was administered by a British governor.94An Egyptian inspector
was employed to follow up the works of petroleum excavation and special
lodges were prepared for the workers who were in two groups the
advanced and more professional took better lodges while the ordinary
group lived in ambergris.95
In 1907, the Cairo Syndicate Co.*96 was the initiator of petroleum
exploration works in Hurghada ,it Obtained coal and oil prospecting
license for Jifatin, Abu Mingarh, Hurghada, Black Hill and Abu Shaar.
Egyptian Oil Trust Co. applied for most of areas held previously by the
Cairo Syndicate (1907-1909), but were only granted both of Jifatin &Abu
Mingarh.97 In 1911, Shell sent geologist Max K. Bauermann on short
exploratory visit in which he discovered the western oil reserves of
Hurghada and recommended drilling there.98 In October 1914 , well No.1
came in at 1,670 feet with an estimated initial flush production of 1,500
tons daily . Genisha was the oldest productive zone in Hurghada.99Other
wells followed in Hurghada by the Anglo- Egyptian Oilfield, Ltd. whose
operations and wells were then the only productive ones although the
outbreak of the WWI. The number of wells in Hurghada from 1914 to
1920s could be the clearest evidence for the latter fact.100
Wells

Year

Wells

Year

Wells

year

7

1914

14

1917

11

1920

11

1915

12

1918

8

1921

7

1916

13

1919

Hurghada crude oil101 had been brownish-black in color and contains
10.57% asphalt and 7.73% paraffin wax, and used to be found at 700 feet,
93

* ) It was in so small size that it was grind ,mixed with Kohl and used as
makeup.
94
*) He used to take rounds in the city by a car fixed on a railway.
دار الرسالة،2ط،الجزء األول،األهل والتاريخ،موسوعة البحر األحمر،) محمد رفيع محمد95
.58-51 ص،2008،الذهبية
96
*) Eventually, Cairo Syndicate was in part absorbed by Anglo- Egyptian
Oilfields (Engineering and Mining Journal-Volume 110, 1920, p323.)
97
) Note on the programme and policy of the Government, Op.cit.p25.
98
) Middle East Reservoir Review, Op.cit.
99
) Sidky, Abdul Hamid (1931) L’Egypte Economique d’Aujourd’hui, Thèse de
doctorat en droit, Université de Poitiers-Faculté de droit, Paris, p22.
100
) Report on the Mineral Industry of Egypt (1922) Op. cit. p10.
101
) components of Hurghada crude oil is
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where 10,000 tons were extracted.102 The percentage of water in
Hurghada’s oil reduces its value because it had to be dehydrated.103 The
oil production was 200.000 tons in 1932 and declined to 50.143 tons in
1947.104
Abu Durba
Abu Durba area is 46 km northwest of Tor, South Sinai. According to the
1888 report of Colonel Stewart C. E, Abu Durba was recommended to be
promising oil producer district. Stewart advised Nubar Pasha to undertake
governmental oil prospecting works because, according to Stewart, actual
big amounts of petroleum was to be found there. 105Governmental
Prospecting works were carried out from 1918 to 1923.106In 1950 the
production was 1000 tons annually with different stakeholders.107
Ras Gharib
It was another major discovery of AEO, in 1938. The oil production
stayed mostly under 5,000 pbd before reaching 13,000 bpd in 1939 and
continued to rise during World War II. Its daily production was about 150
tons.The Governmental decision of 1948 with banning the exports of
crude oil, decreased exploration works there until the 1953 new law.108
Ras Gharib produced 530.458 tons in 1939, increased to be 1.263.860
tons in 1947, which mostly covered the local petroleum needs.
Ouadi Sudr
The discovery was in 1948, when Shell and Socony Vaccuum Oil Co.
partnered this area which achieved high production in proportion to all the

Light Petroleum spirit B.P. below 120o C.
Heavy Petroleum spirit B.P. below 120o-1500C.
Petroleum spirit total B.P. below 150o C.
Kerosene B.P. below 150o-290o C.
Residue, B.P. above 290o C.
Water
Common salt
102

4.85%
7.73
14.24
77.21
trace
trace

) Report on the Mineral Industry of Egypt(1922)Op.cit.,p 10.
) L’Egypte, Op.cit.p86.
104
) Ibid
105
) Stewart, C.E(1888) Op.cit.p23.
106
) Sidky, Abdul Hamid, Op.cit.p22.
107
) L’Egypte,Op.cit.,p86.
108
) M. S. Vassiliou, Op.cit.p178.
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Egyptian fields, the well’s depth was about 900 m.109At the close of 1948
Sudr was producing 12,758 barrels a day from six wells.110
Conclusion
The history of discovering oil in Egypt clarifies clearly the transition of
powers among the world Great powers of the 19th Century and then the
new born American power which indulged strongly in the oil works of the
Red Sea with the turn of the 19th Century and survived until the present
epoch .Britain was the controller power and main player in Egypt who
defined and chose who should be on the map of extracting Egypt’s oil and
who should disappear by legal means to avoid any criticism, but this was
not enough for the British people who in 1914,as the Times published,
blamed the British Government for not being more existed in the
Egyptian oil field.
“any such oilfields shall be properly developed and worked, and not
simply left as “reserves” for the future”.111The latter was constant British
attitude concerning the Egyptians and their oilfield “there will necessarily
be a transition period before that Egypt could be left to itself."
As result of being every ministry actually controlled by British
counsellor, Egyptian Public money was excluded away from oil
exploration works in Egypt. In 1921, Dowson, undersecretary of State for
finance, reported concerning the petroleum affairs in Egypt” Public
money should not be risked on enterprises of so uncertain character. ”It
was opinion of the foreign partner who shared the Egyptians the
management of their country under the British Occupation.
Britain, undercover, kept drawing all the lines that Egyptians should
follow.However, the French 112 was prevented from developing their
existence in this field in Egypt. The suit of De Bassano which lasted
about two decades in the Mixed Court and finally ended with the French
loss to ascertain that the British Upper hand exist even in the Mixed
Court’s decisions.

109

) The Oil and Gas Journal Vol. 52 No. 31, 1953.
) World Oil(1949)Vol. 129, Gulf Publishing Company,p 424
111
) Richard W. Cottam (1977)Foreign Policy Motivation: A General Theory
and a Case Study, University of Pittsburgh Press,p256
112
*) The French were the earlier, even by accident, discoverer of oil on Egypt’s
land and of the first detectives of Gebel Zeit‘s oil in their fabulous product
“Description de L’Egypte” in which they described the Mountain of oil, as a
source of oil, at its foot.
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The case of Shell Co. may prove that the oil concessions in Egypt was
under the British and not the Egyptian control.113Although the Egyptian
legislator was freed to issue restrictive regulations that spoiled the profits
of foreign companies in Egypt petroleum field, but the foreign Upper
hand continued to control the oil field in Egypt.
Governments were personified in oil companies, in the early 1913, the
British Government purchased secretly a majority share ownership of
Anglo-Persian Oil Co., thus oil moved to be of high strategic interest for
Britain.114 *115 It was the WWI when the British navy moved from using
coal to oil as a fuel. Most of the oil companies in Egypt, at the first half of
twentieth century, were either British or American but the majority was
for the British.*116 However the British imperial power could not defeat
the national patriot growing power that pushed the Egyptian governments
especially after 1936 to secure more profits and authorities in the oil
concessions for the sake of the Egyptians. Egyptian government, after the
WWII, endeavored to secure the extension of Saudi oil pipe line that was
suggested by the American company to export the Saudi oil through a
Mediterranean Sea port, through Egypt’s land and Saba Pasha
Habashi(Minister of Commerce) applied memorandum to suggest the
passing of this oil pipeline through Egypt but eventually Lebanon wined
the game and the Saudi oil was decided to be exported through Lebanese

113

*) In 1913 the British administration in Cairo accused Shell Co. of trying to
restrict the development of Egypt’s oilfields. Shell aimed, in the British opinion,
at establishing “a virtual monopoly” and control oil production. (Mitchell,
Timothy Carbon Democracy: Political power in the Age of Oil, Verso
Books,2011, p49).
114
) Engdahl, William, (1993)A Century of War: Anglo-American Oil Politics
and the New World Order,p43.
115
*) The British government, through the insistence of Winston Churchill,
bought 51% of Anglo-Persian for two million pounds, stipulating that the
company must always remain an independent British concern and that every
director must be a British subject.(The World Plutocracy, Part I: Oil Rulers)(
http://www.hermes-press.com/oilrulers1.htm).
116
*) In 1920s the main oil concessionaires in Egypt were A.F. Tunstall, D’Arcy
Exploration Company, Limited (owned by a millionaire London
socialite)Whitehall Petroleum Corporation, Limited(owned mainly by British Sir
Weetman Pearson)British Sinai Petroleum Co. Limited-Gemsah Oil Reefs,
Limited-Blattner & Co.(American Company) -Anglo-Egyptian Oil Field
Limited(a joint-venture between BP and Shell)-Q.S.P Syndicate, LimitedOilfields of Egypt, Limited-Jubal Syndicate-Suez Oil Co.(1915),Limited and Sir
C.J. Cory, Bart(British).
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Syda port. 10% of the Lebanese government income in 1950s was result
of this pipeline.
Political interests had the biggest consideration in forming oil
concessions; During the WWII both of the Rockfeller’s companies (the
Standard Oil group) and Pitsburgh Mellon family’s Gulf Oil, had secured
oil concessions in the Middle East. Partly through the clever diplomacy of
President Roosevelt, opposite to Britain’s Winston Churchill, Saudia
Arabia slipped from the British grip during the war, Saudi King Abdul
Aziz gained an unprecedented Lend-Lease agreement in 1943 from
Roosevelt, a gesture to ensure Saudi good will to American oil interests
after the war.117 Egyptianzing the oil industry attitude that was adopted by
the governments in Egypt was not required or preferred by the world
powers, the latter fact obliged the next Revolutionary power in Egypt of
1952 to relinquish and welcome the foreign control over the oil in Egypt.
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The purpose of this study is to investigate the impact of waiting time on
customers' satisfaction in order to define the factors of critical waiting
time to achieve customers' satisfaction. The study's objectives are the
definition of the causes of the prolonged waiting time, the correlation of
the service waiting-time to customers' satisfaction, the definition of the
critical waiting time, the assessment of the optimal operation time
standards for sequence of service and the assessment of the effective
waiting-time management techniques.
Concerning research methods, the data for this research gathered
primarily from a field study carried out at fine dining restaurants of fivestar hotels in Cairo. According to its aim, the methodology includes four
steps. The first step was to gather operation time standards manual from
the leading hotels of the world (LHW) and the best performing hotels in
Cairo (Four Seasons Hotel) according to the customer's opinion. These
standards are considered a benchmark for the entire hotels investigated in
this study. The second step was to gather the data from the customers of
fine dining restaurant at five-star hotels in Cairo through survey
instrument. In addition, the third step was to investigate the relationship
between the waitingtime and the customers' satisfaction. Finally, the
fourth step was to explore the effective waiting time management
techniques. About 1000 surveys were distributed to the customers of fivestar hotels in Cairo during December 2009 until March 2010 over a
period of four months.
Despite its contributions, this study has some limitations that should be
considered. One of the limitations of this study is related to the small sample
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size, which may have reduced the versatility of the study result. Another
limitation is that customers' expectations are firm-specific and environmentspecific. Thus, this study may not be generalized for different restaurant
setting. For example, fast food restaurant. Future study is needed for other food
service sectors, i.e., fast food restaurant or casual restaurant.
The study concluded that there is a high significant effect of actual waiting
time on customer satisfaction at 0.05 levels, this means that the waiting time is
one of the determinants of customer' satisfaction. The effect of the expected
waiting time is more than that of the actual waiting time on customer
satisfaction, this means that the expected waiting time is an important and a
stronger determinant of the customer' satisfaction than the actual waiting time.
Consequently, the managers should focus on the expected waiting time more
than actual waiting time on managing the length of waiting time in order to
achieve customer satisfaction.
There is a medium negative relationship between actual waiting time and
customer satisfaction at 0.01 levels, consequently, the longer a customer waits,
the more dissatisfied he or she becomes with the service. Moreover, the
customers have tolerance for the service delay.The study results disagreed with
the WTS = EWT-AWT formula (waiting time satisfaction = expected waiting
time - actual waiting time).
The researcher relied on previous studies and field study methods for the
design of the CWTS model. According to previous studies method, the
researcher proposed CWTS model, then he tested the model by a field study
which stated that the level of waiting tolerance affects the level of waiting time
satisfaction. The study proved that the level of customer's waiting time
satisfaction is affected negatively only when the waiting time is more than
adequate waiting expectation. The researcher designed a model (CWTS model:
Customer's Waiting-Time Satisfaction) to measure the customer's satisfaction
with waiting time during the waiting process. This model designed in forms of
mathematical and diagrammatical, the mathematical formula stated that:
WTSD = (EWT-AWT) + (AWE-DWE)
As waiting time satisfaction/dissatisfaction = (expected waiting time – actual
waiting time) + (adequate waiting expectation – desired waiting expectation).
If the WTSD value is positive (+) or (0), this leads to the waiting-time
satisfaction (WTS) and if the WTSD value is negative this leads to the waitingtime dissatisfaction (WTD). In other words, if the result value is positive, this
means that the customer is satisfied and the service is fast by the result value.
In addition, the manager saves the result value in minutes for the customer. If
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the result value is negative, this means that the customer is dissatisfied and the
service is delayed by the result value. In addition, if the result value is zero, this
means that the gap between the expected waiting-time and the actual waitingtime (EAD) is equals with the amount of time in which the customers are
willing to accept waiting time (CZWT).
Service manager could apply the CWTS model, this need to define the
expected waiting time, actual waiting time, minimum acceptable waiting time,
maximum acceptable waiting time and the customer's zone of wait tolerance.
If the gap between expected waiting time and actual waiting time is negative
and more than the customer's zone of wait tolerance, manager should
decreases the actual waiting time by the discrepancy between the expected and
actual waiting gap and the customer’s zone of wait tolerance. Consequently,
waiting time reduction = the gap between expected waiting time and actual
waiting time – the customer's zone of wait tolerance .In addition to the CWTS
model, the researcher designed the WCR model to define the waiting
customer's reaction toward the length of waiting time during waiting process.
Service managers could use the WCR model and have to try to keep waiting
time below customers expected waiting time at least or in the customer's zone
of wait tolerance, or under the critical waiting time at most to satisfy
customers. Finally, the service managers need to look for ways to minimize the
impact of waiting time on their customers.
The results reflected a numbers of recommendations could be suggested for
managing waiting time effectively. These recommendations are summarized
as follows:1. Service manager could apply CWTS model in order to manage waiting
time effectively. If the gap between expected waiting time and actual
waiting time is negative and more than the customer's zone of wait
tolerance, manager should decreases the actual waiting time by the
discrepancy between expected/actual discrepancy and customer’s zone of
wait tolerance. Consequently, waiting time reduction = the gap between
expected waiting time and actual waiting time – the customer's zone of
wait tolerance.
2. Keeping waiting time in range of customer’ expected waiting time or in
customer's zone of wait tolerance, or under the critical waiting time to
satisfy customers.
3. Using WCR model to define the waiting customer's reaction toward the
length of waiting time during waiting process.
4. Assessment of the optimal waiting time standards to present the desired
service for the customers.
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5. Provision of the suitable facilities in waiting area and offer of the suitable
compensation for the waiting customers might make them occupied,
entertained, comforted and not anxious.
6. Defining the average number of customers on the tables to provide the
tables that suits this number in order to make the best use of the available
capacity.
7. Encouraging customers to have a book their meals.
8. Focusing on the expected waiting time more than actual waiting time on
managing the length of waiting time in order to achieve customer
satisfaction during pre-process waiting.
9. Looking for ways to minimize the impact of waiting time on customers,
such as:
•
•

Making the customers occupied during waiting time;
Try to make customers not to wait long time through pre-process waiting
stage;
• Entertaining customers to prevent anxiety during waiting
• Informing the customers the amount and the reason of time they should
waited for service;
• Applying the "First-Come, First-Serve'' (FCFS) rule;
• Making the waiting area comfortable for waited customers; and
• Keeping customers from feeling that they are being ignored or are not
important.
This study presented some scientific contributions that help in measuring
waiting time satisfaction and managing waiting time effectively. The overall
results of this study contribute to the existing knowledge pertaining to the
waiting time management and customer' waiting time satisfaction.
1. Designing the CWTS model that measures the level of customer's waitingtime satisfaction during the waiting process.
2. Designing the WCR model that defines the waiting customer's reaction
during waiting process.
3. Assessing the critical waiting time
4. Suggesting the effective waiting time management techniques.
5. Presenting the optimal operation time standards in order to set a sequence
for service stages.
6. Correlating the waiting-time to the customer' satisfaction.
7. Offering some suggestions for service managers on effective management
of waiting time in order to achieve customer satisfaction during the waiting
process.
8. This study can help in understanding the impact of different variables
(gender, reservation, satisfaction level, and psychological reaction, reaction
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towards long waiting, return and recommendation frequency) on waiting
time.
9. Defining the causes of the prolonged waiting-time during the pre-process
waiting stage.
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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
- 253 -

Volume 1, No. 1, June, 2016

Minia Journal of Tourism and Hospitality Research

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,
- 259 -

Volume 1, No. 1, June, 2016

Minia Journal of Tourism and Hospitality Research

 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،
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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
- 274 -

Alaa eldin Osama Abd ellatif

 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
- 285 -

Volume 1, No. 1, June, 2016

Minia Journal of Tourism and Hospitality Research

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
م التر يز الى مناطب الج ئ السياحى مرل (منطقة العين السخنة)ث لضمان جاح
املية االسترمار السياحى بغرض تحقيب اىهدا المنشلدة .
 -13تسهيل حالل المسترمرينث والسياح الى تأشيرات الدملل إلى مارث لما لها من
دور باال بى ل بهم لالسترمار والسياحة بيها.
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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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تقييم تطبيق نظم المعلومات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
باسم محمود أبو العال هريدي

مدرس الدراسات السياحية – المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.
basem_harede@yahoo.com
ملخص البحث

أهتم العالم كثي اًر بالسياحة وصناعتها وأصبحت تشكل عنص اًر مؤث اًر في اقتصاديات الدول والعالم

أجمع ،حيث تشير إحصاءات عام  4102إلي أن صناعة السـياحة تمثل إحـدى ركـائز االقتصاد
المصري حيث تساهـم بنسبة  %0011من إجمالي الدخل القومي وتوفر نسبة  %0.11من

إجمالي العملة الصعبة وتوفر فرص عمل ضخمة حيث تبلغ نسبة العاملين في قطاع السياحة
 %0411من إجمالي قوة العمل بمصر ،كما تشير اإلحصاءات أن إجمالي عدد السائحين
الزائرين لمصر بلغ حوالى  91.مليون سائح خالل الفترة من يناير إلى نوفمبر  4102مقابل .10
مليون سائح خالل ذات الفترة من عام  4102بتراجع قدره  ، %411وبلغت عدد الليالي السياحية

حوالي  9018مليون ليلة سياحية مقابل  .110مليون ليلة في ذات الفترة من عام  4102بتراجع
قدره  %.11بعائدات وصلت إلى  1مليار دوال ار أمريكيا ،ولذلك اهتمت مصر بتطوير صناعة
السياحة فيها ،وركزت علي تنشيطها ودعمها بطافة التجهيزات واإلمكانات لضمان نجاحها ،ومن
عناصر ضمان نجاح صناعة السياحة توفير نظم معلومات سياحية متطورة وحديثة .لذلك ال
يمكن لنا أن نتغاضى عن الدور الذي ستلعبه نظم المعلومات السياحية في تطوير أداء األجهزة
السياحية الرسمية بالدولة كالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ،لقد أصبح واضحاً في عالمنا

اليوم بأنه من غير الممكن التفكير بأي تنمية عمرانية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية دون
االهتمام بشكل مركز في القضايا المهتمة بأنظمة المعلومات ومواردها .ويهدف هذا البحث إلى
دراسة تقييم تطبيق نظم المعلومات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من خالل
دراسة مفاهيم نظم المعلومات السياحية كمدخل لتحقيق تطوير إداري وتنموي والتعرف علي

مشكالت ومعوقات تطبيقها  ،بهدف الوصول إلى نتائج تساعد على وضع توصيات تساهم في
تطوير وتحسين األداء.
الكلمات الدالة :نظم المعلومات – التنشيط السياحي -التطوير اإلداري – أجهزة سياحية
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مقدمة

يعد قطاع السياحة من القطاعات االقتصادية الهامة في اقتصاديات الكثير من الدول ،وترجع

هذه األهمية علي كون السياحة مصد اًر هاما للعمالت األجنبية الناتجة عن بيع الخدمات والسلع
السياحية ،مما يساعد في تحقيق فائض في رصيد العمالت يسهم في تمويل المشروعات واستيراد

المستلزمات اإلنتاجية ،كما أن السياحة تؤثر في القطاعات اإلنتاجية األخرى  ،كما تعتبر
السياحة صناعة نظيفة ذات ربحية عالية.
ويشهد العالم ثورة معلوماتية يصعب التعامل معها واالستفادة منها دون استخدام نظم المعلومات
المختلفة ،هذه النظم تعني في ابسط صورها القيام بوظائف حفظ المعلومات وادارتها واسترجاعها

وكذلك إمكانية تحديثها وربطها مع بعضها البعض ،وتحليلها واخراج النتائج في صور مختلفة.

لذلك فقد أصبحت دراسة نظم المعلومات مثل دراسة أي مجال وظيفي آخر كالمحاسبة  ,والتمويل
 ,واإلنتاج والتسويق ،كما أصبحت نظم المعلومات جزءاً أساسيا من مقومات نجاح المنظمات
السياحية الحديثة  ،لذلك فان دراسة نظم المعلومات السياحية تعتبر مقر ار دراسيا في غالبية كليات
السياحة والضيافة في العالم ،لذلك يمكننا القول أن تطبيق نظم المعلومات السياحية ستلعب دو ار

استراتيجيا في تطوير أداء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لضمان استمرارها ونجاحها
من أجل القدرة علي المنافسة.
مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة البحث في أنه على الرغم من اتجاه العديد من الدول السياحية المتقدمة إلي

االعتماد علي بناء وتطوير نظم المعلومات السياحية بها لكونها العامل األهم في عملية تحديد
الخصائص السياحية وتعكس الصورة الحقيقية عن واقع الوضع السياحي بالدولة  ،األمر الذي
يؤدي بالنتيجة إلى عملية اختيار القرار الصحيح الذي يحقق األهداف المرجوة في عملية التطوير

السياحي  ،إال أن هناك ضعف في بناء نظام للمعلومات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط
السياحي  ،لذلك تطلب األمر وضع تصور لكيفية بناء نظام للمعلومات السياحية بهيئة تنشيط
السياحة يعتمد عليه في اتخاذ الق ار ارت الصحيحة.
أهمية البحث

بينما تتمثل أهمية البحث في التعرف على مفهوم نظم المعلومات السياحية وأهميته وأهدافه
وأنواعه ،وتأثير نظم المعلومات السياحية علي الجهاز اإلداري السياحي للدولة ،وأنواع نظم
المعلومات المستخدمة في األجهزة اإلدارية السياحية ،وأثر تطبيق نظم المعلومات علي أداء
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األجهزة السياحية ،ومقومات نجاح وفشل تطبيق نظم المعلومات باألجهزة اإلدارية السياحية،
ووضع تصور مقترح لبناء نظام معلومات سياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
أهداف البحث

 -0نظم المعلومات السياحية وأهميته ودوره في تطوير العمل اإلداري.

 -4تحليل استخدامات نظم المعلومات السياحية وتأثيرها علي أداء هيئة تنشيط السياحة.
 -1أثارة اهتمام هيئة تنشيط السياحة إلي ضرورة االعتماد على نظم المعلومات السياحية
لدورها المؤثر في اتخاذ الق اررات الصحيحة الخاصة بالتسويق الحديث.
 -2العمل علي وضع تصور لكيفية بناء نظم معلومات سياحية يمكن أن تساهم في تطوير
أداء هيئة تنشيط السياحة.

 -2التعرف على مشكالت تطبيق نظم المعلومات السياحية وطرق معالجتها وحلها.
منهجية الدراسة :يعتمد البحث على:

الدراسة المكتبية :وتعتمد على الكتب والمراجع العلمية العربية واألجنبية ،وكذلك النشرات الدورية،
والمقاالت ،والدراسات ،وكذلك على األبحاث العلمية المنشورة وغير المنشورة.

الدراسة الميدانية :وتعتمد على الزيارات الميدانية وتصميم وتوزيع استمارة استقصاء على
المسئولين عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وبعض الخبراء السياحيين  ،ثم يتم تحليل

البيانات الواردة بها للوصول إلى نتائج البحث والتي تساعد على وضع التوصيات التي ينتهي

إليها البحث.
مفهوم نظم المعلومات :) Nash, 2011( Information System

يمكن تعريف نظم المعلومات علي أنها النظام الفرعي الذي يوجد بالمنشأة وتكون مهمته تجميع
البيانات وتحويلها إلي معلومات حسب إجراءات وقواعد محددة ،تساعد بها اإلدارة وفئات أخري

في أتخاذ الق اررات التي تتعلق بالتخطيط والرقابة.
عناصر نظم المعلومات تتكون نظم المعلومات مع أربعة عناصر أساسية هي(:(kronke,2005
-0جمع البيانات :ويتم في هذه العملية الحصول على البيانات من مصادرها المختلفة ،ويتم

كذلك تزويد المنظمة بالبيانات الخاصة باالتجاهات المستقبلية واالحتماالت الخاصة بالبيئة.

 -2معالجة البيانات :يتم تحويل البيانات من هيئتها األولية إلى معلومات ذات معنى وقيمة،
وهذه العملية يتم تقسيمها إلى تصنيف البيانات ،وترتيبها ،وتلخيصها ،ومعالجتها ،واختبارها.

 -3خزن المعلومات  :إن الحاجة للمعلومات ال تنتهي بمجرد استخدامها لمدة معينة ،وبما أن
هناك بعض المعلومات التي ال تستخدم بمجرد استخ ارجها ،فانه من المهم خزن تلك المعلومات.
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 -4استرجاع المعلومات :وهي العملية الخاصة باستعادة المعلومات التي تم تخزينها عند ظهور
الحاجة إليها من قبل المستفيد ،مع م ارعاة التوقيت عند استرجاع المعلومات.

خصائص نظم المعلومات ( : ) Heywood, 2001

 -1التناسب  :ويعكس مدي تناسب مخرجات النظام من المعلومات مع احتياجات صانع القرار.

 – 2الشمولية :إن نظام المعلومات الجيد يتعامل مع مختلف األنماط الشخصية لصانعي القرار.
 -1الدعم :حيث يساعد نظام المعلومات في توسيع اآلفاق والقدرات الشخصية للمسئولين .

 -4المرونة  :أي القدرة علي تعديل أية معلومات عند الضرورة لمواجهه التنوع في المتطلبات.

 – 5االسترجاع :وهي تعرف بالتوقيت وتقاس بالفرق بين الفترة الواقعة بين طلب المعلومات
واستالمها  ،أي أنه الوقت المستغرق في تزويد صانع القرار بالمعلومات المطلوبة والمتاحة.

 -6االعتمادية والموثوقية :وهي تشير إلى درجة االعتماد والوثوق بمخرجات نظام المعلومات
المقدمة إلى صانعي الق اررات ،وقد تأتي من مؤشرات مختلفة ،منها انتظام عملية تحليل البيانات.

-7التصفية :وهي قدرة نظام المعلومات على توفير المعلومات الضرورية لصانعي الق اررات،
واالبتعاد عن إغراقهم بالمعلومات الزائدة التي ليست لها صلة بموضوع القرار.

 -8التنوع :أن يكون لنظام المعلومات القدرة على تقديم معلومات تمتاز بالتنوع في مجاالت
عديدة كالتنوع في مصادر المعلومات  ،ويوضح الشكل رقم (  ) 0خصائص نظم المعلومات.
التناسب
المرونه

الدعم

الشمولية

التنوع

خصائص

التصفية

نظم
المعلومات

سرعة
االسترجاع

االعتمادية
والموثوقية

شكل رقم (  ) 0خصائص نظم المعلومات.
المصدر) Heywood, 2001 ( :
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نظم المعلومات السياحية (:) Sheldon, 2004

يمكن تعريف نظم المعلومات السياحية علي أنها " نظام وطني شامل لجمع المعلومات والبيانات
الخاصة بالقطاع السياحي بأنواعها المختلفة ،وتخذينها وتعديلها وتحديثها ،ومن ثم تحليلها

وعرضها واخراجها ،وذلك بهدف تطوير صناعة السياحة ".
أهمية نظم المعلومات السياحية (:)Werthner, 2004

 -0السياحة صناعة تعتمد باألساس علي توافر المعلومات وشبكات االتصال.

 -4يؤدي استخدام نظم المعلومات السياحية إلي خفض تكاليف إنتاج الخدمات السياحية.
 -1استخدام نظم المعلومات السياحية يؤدي إلي سهولة تطوير المنتجات السياحية.
 -2تساهم نظم المعلومات السياحية في عملية صنع القرار بالمؤسسة
أهداف نظم المعلومات السياحية تهدف نظم المعلومات السياحية إلي( :) Warrall, 2007

 -0توفير المعلومات والرؤيا المتكاملة واإلطار العام للتطور المستقبلي إلدارة السياحة .
 -4تطوير الخدمات السياحية سواء لمتخذ القرار أو جمهور السائحين باستخدام التكنولوجيا.
 -1التكامل بين القطاعات اإلدارية المختلفة المعنية بالسياحة ،من خالل شبكة معلوماتية.

 -2تحقيق مستوي عالي من الجودة اإلدارية بهدف تحقيق ميزة تنافسية تقدم بالشكل
المطلوب لجمهور السائحين.
مكونات نظم المعلومات السياحية :تتشابه مكونات نظام المعلومات السياحية مع باقي أنواع
األنظمة األخرى من العديد من الموارد الالزمة منها ( موارد المادية – موارد الشبكات – موارد

بيانية – موارد برمجية) ،ويوضح الشكل رقم (  ) 4مكونات نظم المعلومات السياحية.
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مراقبة عمل النظام
مدخالت
بيانات

معالجة

البيانات

مخرجات
معلومات

تخزين موارد البيانات
موارد بشرية المستفيد النهائي والمتخصص
شكل رقم (  ) 4مكونات نظم المعلومات السياحية.
المصدر ( :السديري ) 4101 ،
وظائف نظم المعلومات السياحية يمكن إيجاز وظائف نظم المعلومات السياحية في التالي

( العمري:)4112 ،

-0

سد النقص في مجال المعلومات السياحية ،وتنوع مصادر هذه المعلومات واالستفادة

القصوى لها والتركيز علي وظائف الحفظ واالسترجاع بشكل رئيسي.
-4

تسهيل الوصول إلي البيانات والمعلومات وتقديمها بشكل موثق لصانعي القرار.

-1

إدارة الموارد السياحية والمحافظة عليها ،والمساعدة في رسم الخطط التنفيذية التطويرية.

-2

حل المشكالت المتوقعة واعداد الدراسات المستقبلية من خالل عمل النماذج وتحليلها.

-1

المساهمة في تحديد المواقع السياحية الحالية وامتدادها ،والتنبؤ بالمواقع المستقبلية.

-9

اإلسهام في تحديث البيانات والمعلومات ومراجعتها ،وكذلك تنظيم عمليات التخزين.

-.

تقييم التأثيرات البيئية للنشاط السياحي خاصة بالمواقع السياحية الطبيعية.

-2

تغطية أي قصور إعالمي عن المقومات السياحية بالدولة ،والرقي بمستوي اإلعالم.
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نظم المعلومات السياحية وتأثيرها على األداء اإلداري ( :) Raehman , 2001

لقد غيرت نظم المعلومات السياحية العديد من المفاهيم اإلدارية والتسويقية ،حيث أصبحت معظم
دول العالم المتقدمة تعتمد اعتمادا أساسيا علي تلك النظم ،حيث تعمل علي إدخال هذه النظم في
معظم األجهزة اإلدارية ،حيث تتعامل نظم المعلومات مع جميع األنشطة المتصلة بالمعلومات،

واتخاذ الق اررات لتشغيل الجهاز التنفيذي بغرض رفع كفاءته وفاعليته عن طريق توفير المعلومات
وتدعيم ق اررات المسئولين.
أهمية نظم المعلومات السياحية لألجهزة اإلدارية المتخصصة بالدولة (:)Burch , 2006

تعتبر األجهزة اإلدارية هي المنتج األساسي للمعلومات الموجهة نحو االستخدامات السياحية
المتخصصة وبشكل عام يمكن النظر لنظم المعلومات السياحية على أنها واحد من ثالثة:
أ -المعلومات كمورد :تمثل المعلومات أحد الموارد المستخدمة في تحقيق أهداف سياحية
ما ،كما تزود المسئولين بالمعلومات الجيدة سيؤدي إلي اتخاذ الق اررات الصحيحة.

ب -المعلومات كأصل :يمكن النظر لنظم المعلومات بوصفها اصل من األصول التي
تمتلكها اإلدارة  ،ويمكن التعامل معها على كونها استثمار يمنح ميزة تنافسية للجهاز.

ت -المعلومات كسلعة  :يمكن اعتبار نظم المعلومات السياحية خدمة من الخدمات التي
تقدمها اإلدارة ،ويمكن استخدامها داخلياً في عمليات الرقابة وتقييم األداء و دعم القرار،
ويمكن استخدامها خارجيا لغرض البيع مثل إنتاج األفالم السياحية.

أنواع نظم المعلومات المستخدمة في األجهزة اإلدارية السياحية ( الصباغ :)4119 ،

يمكن تقسيم نظم المعلومات التي تستخدم داخل األجهزة اإلدارية السياحية وفق المستويات
اإلدارية والتوثيقية إلي خمسة أنواع رئيسية كما يلي:
أ-

نظم معالجة العمليات :وهى نظم للمعالجة اآللية للعمليات الروتينية األساسية لدعم

أنشطة التشغيل داخل الجهاز اإلداري السياحي ،وأهم وظائف هذه النظم هي معالجة

البيانات وانتاج التقارير ،ومن أمثلة نظم معالجة العمليات :نظام المرافق السياحية.

ب -نظم معلومات اإلدارة السياحية :تتكون من مجموعة من العمليات المنتظمة التي تدعم
المستويات اإلدارية بالمعلومات الالزمة لمساعدتها في تنفيذ األعمال واتخاذ القرار ،من

أمثلتها نظام معلومات الدعاية السياحية ،نظام معلومات اإلدارة السياحية العليا.
ت -نظم دعم اتخاذ الق اررات :وتقوم بدعم أنشطة اتخاذ الق اررات داخل الجهاز اإلداري
السياحي ،مما يستدعي إنشاء نظم معلومات قادرة على تلبية االحتياجات المعلوماتية.
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ث -نظم المعلومات المكتبية :تهدف إلي تحسين كفاءة أعمال العاملين في الجهاز اإلداري

السياحي عن طريق تجهيز المعلومات من خالل القيام بعمليات تخزين ونقل واسترجاع
المعلومات عند الحاجة اليها.

ج -نظم المعلومات الجغرافية  :ويعتمد هذا النوع من النظم علي تخزين المعلومات
الجغرافية ومعالجتها رقمياً بشكل يمكن الرجوع اليه جغرافياً.

تطبيق نظم المعلومات في األجهزة اإلدارية السياحية ( : ) Medyckyi , 2003

تمضي نظم المعلومات واالتصاالت قدماً وبشكل متسارع  ،حيث أصبح لنظم المعلومات
السياحية دو اًر رئيسياً في تطوير األجهزة اإلدارية السياحية ،وسيؤدي تطبيقه إلي التالي:

أ -ظهور اإلدارات اإللكترونية :مع تطور مفاهيم نظم المعلومات ،وازديار تكنولوجيا
الحاسبات ،ظهر ما يعرف باإلدارة اإللكترونية التي تأخذ باألساليب الحديثة من نظم
المعلومات بهدف تبسيط اإلجراءات اإلدارية في الحصول على الوثائق والق اررات.

ب -تطوير مواقع األنترنت ألجهزة تنشيط السياحة بالدولة :ومن الضروري العمل علي
التحديث المستمر لتلك المواقع وتوفير المعلومات الدقيقة وتنوع اللغات المستخدمة.

ت -خلق أنماط سياحية جديدة لم تكن موجودة من قبل  :أدي اهتمام حكومات الدول
السياحية المتقدمة بنظم المعلومات السياحية وتوفير البنية األساسية الالزمة لها إلي

ظهور العديد من األنماط السياحية الجديدة بالدولة.

مقومات نجاح نظم المعلومات السياحية (العصار :)411. ،

حتي يمكن بناء نظام للمعلومات السياحية ناجح وفعال ،البد من تحديد األسس والمعايير
واالستعدادات اإللكترونية المطلوب توفيرها باألجهزة اإلدارية لقطاع السياحة علي النحو التالي:
أ -التفاعلية :وذلك من خالل زيادة تفاعل األجهزة اإلدارية المعنية بقطاع السياحة مع
بعضها البعض ،وانشاء شبكة مشتركة متقدمة ذات إمكانيات عالية ،تتيح عملية نقل
وتبادل المعلومات بشكل بسيط وميسر.
ب -القيادة اإللكترونية :من خالل حث القيادات الحكومية المعنية باألنظمة اإللكترونية
علي الدعم المستمر إلنشاء المنظمة الرقمية والتعرف على احتياجات السوق من

الخدمات السياحية وتوفيرها.
ت -أمن المعلومات :وتعتمد علي حماية حقوق الملكية الفكرية ،وسن القوانين الخاصة
بالمعلوماتية للمنظمات واألفراد ،وتغليظ عقوبة السرقة اإللكترونية.
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ث -راس المال البشري :من خالل توفير الكوادر البشرية القادرة علي التعامل مع
تكنولوجيا المعلومات  ،وتحديد مسئولياته وواجباته نحو المنظمة اإللكترونية.

ج -مناخ األعمال :أن توفير مناخ األعمال الجيد سيساعد المنظمة علي النجاح في مزاوله
نشاطاتها وتحقيق أعلي عائد استثماري لها.

معوقات تطبيق نظم المعلومات السياحية في مصر( الصعيدي: )4100 ،

 -1ضعف البنية األساسية الالزمة لبناء وتطوير نظام للمعلومات السياحية.

 -2عدم الوضوح في تحديد الهدف من اقتناء النظام واألغراض التي سيستخدمها.

 -3انخفاض مستوي الوعي العام بأهمية تطبيق نظم المعلومات السياحية وامكانياتها.

 -2عدم االعتماد علي األساليب والطرق العلمية الحديثة في بناء وتطوير التكنولوجيا.
 -2ضعف االستعداد الكامل واالطالع علي خبرات اآلخرين واالستفادة منها.
 -1البيروقراطية وغياب التشريعات القانونية والقيود الحكومية خاصة المالية والرقابية.
 -8النقص الشديد في األدوات والعوامل المساعدة الالزمة لصناعة التقنية المعلوماتية.
 -9ضعف الموارد المالية واإلمكانيات الالزمة للوفاء بمستلزمات عملية إدخال النظام.

 -.قلة األيدي العاملة الالزمة لبناء األنظمة المعلوماتية ،وهجرة الكفاءات منها للخارج.
-01عدم إدراك المستخدمين إلمكانيات النظام ،ومن ثم عدم استخدامه االستخدام األمثل.
-00إهمال تحديد الجهات المستفيدة من النظام سواء علي الجانب الفردي أو الجماعي.
التأثيرات المستقبلية علي تطبيق نظم المعلومات السياحية علي األجهزة اإلدارية في

مصر(مصطفي:)4111 ،

يمكن تحديد التأثيرات المستقبلية لتطبيق نظم المعلومات السياحية في النقاط التالية:
 -1إحداث تحوالت تنظيمية :أحد أهم جوانب تأثير نظم المعلومات علي األجهزة اإلدارية
بالدولة هو استخدامها لهياكل تنظيمية جديدة ،يتم فيها خفض المستويات اإلدارية،
وتوسيع نطاق اإلشراف والرقابة ،ويقوم المسئولين بتفويض المزيد من مسئوليات اتخاذ
الق اررات للمستويات األدنى مما يجعل األجهزة اإلدارية أكثر للعمالء والمنافسين.
 -4تغير في الوظائف السياحية داخل المدن :أي تبلور مفاهيم وطريقة أداء المجتمع
لوظائفه المكانية وجعل تطبيقاتها أكثر فاعلية ،وكذلك إمكانية تبادل المعلومات دون
حدود زمنية ومكانية مما يؤدي إلي تغيرات جذرية في طريقة أداء الوظائف السياحية.
 -3تغيير في اإلجراءات اإلدارية :مع سرعة تطبيق التغيرات التكنولوجية سيترتب عليها
تبسيط اإلجراءات اإلدارية وسرعة اإلنجاز لمالحقة التطور.
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واقع األجهزة السياحية في مصر من تطبيق نظم المعلومات السياحية :يوضح الشكل التالي

رقم (  ) 1واقع األجهزة السياحية في مصر من تطبيق نظم المعلومات السياحية.

 إحداث تحوالت تنظيمية. تغيير في الوظائف السياحية داخل المدن. تغيير في اإلجراءات اإلدارية.التأثيرات المتوقعة
قلة الوعيبأهمية نظم
المعلومات .

-بيروقراطية .

المشكالت

 فقر في البنيةاألساسية
الالزمة.

المعلومات

األجهزة واإلدارات
السياحية في

المعوقات

 ضعفالموارد المالية.

تطبيق نظم

مصر.

 معوقاتتنظيمية
وادارية.
 معوقاتبشرية.
 معوقاتتقنية وفنية.

شكل رقم (  ) 3واقع األجهزة السياحية في مصر من تطبيق نظم المعلومات السياحية.
المصدر ( :فهمي ) 2002 ،
ويتضح لنا من الشكل السابق أن تطبيق نظم المعلومات السياحية في مصر تواجهه العديد من
المشكالت والمعوقات المختلفة ،األمر الذي يترتب علية ضرورة حث المسئولين عن قطاع

السياحة بضرورة تطبيق تلك النظم من خالل إبراز نتائج تطبيق تلك النظم علي صناعة السياحة
نماذج لتجارب بعض الدول السياحية المتقدمة التي تطبق نظم المعلومات:

تعتمد العديد من الدول السياحية المتقدمة على تطبيق عدة أنظمة للمعلومات ومنها:

 -1سويسرا :تعد سويس ار واحدة من الدول المتقدمة في مجال الربط السياحي اإللكتروني ،فقد قامت
بربط جميع معالمها السياحية بشبكة الكترونية ضخمة وأنشأت العديد من المواقع اإللكترونية
ضمن الشبكة العنكبوتية ،من خالل نظام تحديد المواقع  ،GPSكما خطت سويس ار خطوات
واسعة نحو استخدام لوحات الطرق اإللكترونية والتي تحتوي علي معلومات متكاملة عن مختلف
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المناطق السياحية ،لقد استفادت سويس ار من وسائل التقنية لديها ،واستطاعت وبنجاح في تطبيق
احدث نظم المعلومات الجغرافي .GIS
 -2الواليات المتحدة األمريكية :تعد الواليات المتحدة األمريكية هي المهيمنة علي تكنولوجيا
المعلومات عالمياً ،حيث يتواجد بها أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم  ،وبذلك

استطاعت الواليات المتحدة أن تربط جميع مواردها ومواقعها السياحية بشبكة الكترونية ضخمة،

وأصبح من السهل االطالع علي جميع الخدمات السياحية ،إضافة إلي ذلك فإن أمريكا هي التي
خرجت منها أنظمة المعلومات الجغرافية  ،GISوأيضاً كانت لها الريادة في إنتاج أجهزة تحديد

المواقع  ( .،GPSالنجيدي)2002 ،

 -3ماليزيا :ربطت ماليزيا كل الجزر التابعة لها بشبكة تقنية متقدمة جداً ،تتوفر فيها كافة

المعلومات التي يتطلبها السائحين ،وتعتبر ماليزيا من اشهر الدول األسيوية التي استفادت من

تقنية المعلومات وأدخلتها في جميع المجاالت بدءا بالحكومة اإللكترونية وانتهاء بشبكات

المعلومات الخدمية الخاصة بالسياحة.

 -4أستراليا :استطاعت أستراليا خالل السنوات الماضية تحقيق طفرة هائلة في مجال نظم
المعلومات ،حيث اهتمت الدولة بإنشاء الجامعات والكليات المتخصصة في هذا المجال ،كما

قامت و ازرة السياحة االسترالية بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات هائلة عن المواقع والمحميات
السياحية بها ،فضالً عن الخدمات السياحية التي تقدمها للسائحين ،وقامت بربط جميع المكاتب

بشبكة عنكبوتية للمعلومات (.الراشدي)2002 ،

 -5البرازيل :علي الرغم من أن الب ارزيل تعد من الدول النامية  ،إال أنها أهتمت بصناعة السياحة،
واصبح احد مفاتيح االقتصاد الثمينة ،وجاء في التقرير الذي اعده معهد الب ارزيل اإلحصائي
والجغرافي الوطني كافة الفوائد التي تحققت نتيجة تكامل نظم المعلومات وتعزيز دورها في أتخاذ
الق اررات المتعلقة بكافة األنشطة بالدولة بما فيها النشاط السياحي ،لذلك تسعي الدولة إلي إنشاء
نظام للمعلومات الجغرافية ليس علي النطاق المحلي فقط ولكن علي أيضاً علي المستوي
العالمي(UNSTATE , 2010 (.

 -6اإلمارات العربية المتحدة :حرصت دولة اإلمارات علي مسايرة الدول المتقدمة في مجال
تكنولوجيا المعلومات ،لذلك تم إنشاء قسم نظم المعلومات الجغرافية في المركز الوطني لإلحصاء

بداية عام  ،2002ليقوم بتوظيف تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في أعمال المركز الوطني

لإلحصاء ،إلي جانب ذلك حرصت دائرة السياحة والتسوق التجاري علي توفير بوابة رسمية
للسياحة تحت مسمى ( )visit dubaiلخدمة السائحين ،بخمس لغات هي :اإلنجليزية ،والفرنسية
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واإلسبانية ،واإليطالية ،واأللمانية ،لتوفر لكل من هذه القطاعات كل ما يلزمها من معلومات
سياحية)Dubai governorate,2016 ( .
تصور مقترح لبناء نظام معلومات سياحية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
نبذة عن الهيئة:

أنشأت الهيئة العامة للتنشيط السياحي بموجب القرار الجمهوري رقم  434لسنة  ،4294وهى

تتبع وزير السياحة ،ولها شخصيتها االعتبارية ومن أهم أهدافها ( :و ازرة السياحة .)2009 ،

 -4رفع معدالت النمو في حركة السياحة الدولية الوافدة إلى مصر ،والعمل على إزالة
المعوقات التي تعترض نموها.
-2

تشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي وربط المواطنين بتراثهم.

 -3إبراز الصورة الحقيقية لماضي مصر الحضاري ونهضتها الحديثة ومقوماتها السياحية
المختلفة ( .و ازرة السياحة )2002 ،
نوع النظام المقترح  :نظم معلومات سياحية متخصصة.
الهدف من بناء نظم معلومات سياحية (:)Burrough ,2008

 -4المساهمة في رسم السياسات العامة للهيئة ،وذلك من خالل توفير المعلومات المطلوبة.
 -2تقديم المعلومات والبيانات الموثقة للعاملين والمهتمين والباحثين األكاديميين في مجاالت
التنشيط والتسويق السياحي.

 -3حفظ ومعالجة المعلومات وتأمينها واسترجاعها بمختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة .
 -4تأمين توفير المعلومات والبيانات الالزمة ( المدخالت ) لو ازرة السياحة.
 -5االستفادة من الكوادر البشرية المهنية والمؤهلة للتعامل مع النظام داخل مصر وخارجها.
 -6مواكبة التقدم العالمي المذهل في تكنولوجيا المعلومات والبيانات.

 -2دعم إجراء البحوث السياحية ودراسات الجدوى االقتصادية للحمالت التنشيطية
 -9إمداد متخذي القرار بالمعلومات التي تساعدهم في أداء مهامهم.
مزايا بناء نظم معلومات سياحية ( القنديلجي:)2005 ،

يحقق بناء نظم معلومات سياحية العديد من المزايا منها:
 -4تطوير مختلف الخدمات السياحية المقدمة للسائحين أو للعاملين بالمجال السياحي.
 -2مواجهة األزمات السياحية التي تواجه القطاع من خالل توفير المعلومات الصحيحة
 -3مساعدة المسئولين بالهيئة في سرعة اتخاذ القرار السياحي.

 -4االستجابة والرد السريع علي كافة األسئلة واالستفسارات السياحية.
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 -5انخفاض تكاليف جمع وتحليل البيانات والمعلومات السياحية.
 -6إقامة جسور من التعاون والتواصل مع وسائل اإلعالم وتوفير المواد اإلعالمية الالزمة.
مدخالت نظام المعلومات السياحية ( :) UNWTO, 2015

هناك العديد من المدخالت التي يمكن االعتماد عليها عند بناء نظام للمعلومات السياحية منها:
 -4االستراتيجيات والسياسات والميزانيات التسويقية للدول السياحية المنافسة.
 -2مقومات الجذب السياحي سواء داخل الدولة أو في الدول السياحية المنافسة.
 -3المواقع السياحية التي تتمتع بها الدولة  ،وحصر شامل وجرد شامل لمقوماتها السياحية.
 -4تحليل نتائج بحوث األسواق السياحية فيما يتعلق بتوقعات وسلوك ودوافع السائحين.

 -5نتائج الدراسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للسائحين القادمين والمحتمل قدومهم.
 -6الحركة السياحية الدولية والمتغيرات واالتجاهات الحديثة التي تط أر علي الدول المصدرة.
مخرجات نظام المعلومات السياحية :

 -4كافة المعلومات والبيانات التي تساعد متخذي الق اررات وتدعم أدائهم لمهامهم.
 -2معلومات وبيانات عن العرض والطلب السياحي بالدولة.
 -3التعرف علي أولويات االستثمار والمشروعات السياحية.
 -4قياس أداء الهيئة ومؤشر اإلنجازات وتحقيق األهداف.

 -5رسم السياسات التنشيطية وتحديد أولويات الخطط والبرامج الخارجية.
 -6تكثيف الجهود التنشيطية علي األسواق السياحية المحتملة ،ودعم األسواق الرئيسية.
 -2إنشاء مواقع سياحية متميزة علي الشبكة الدولية للمعلومات.
إدارة نظام المعلومات السياحية بالهيئة ( رؤوف : ) 2002 ،

تتطلب عملية بناء نظام للمعلومات السياحية للهيئة تشكيل لجنة مركزية إلدارة النظام تهدف إلي:
 -4تحديد أهداف نظام المعلومات السياحية الخاص بالهيئة.

 -2التخطيط للسياسات المعلوماتية السياحية المتعلقة بالتنشيط والتسويق السياحي.
 -3توفير البنية األساسية الالزمة لبناء وانشاء النظام.
 -4تقديم االستشارات المهنية والفنية الالزمة لبناء النظام.
 -5الرقابة على مخرجات النظام لتحقيق االستفادة القصوى منه.
مهام أدارة نظام المعلومات السياحية بالهيئة:
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هناك العديد من المهام التي يجب علي إدارة النظام تنفيذها تتمثل في تحقيق التعاون والتنسيق
بين جهات المعلومات بالداخل والخارج ،ووضع المعايير واإلجراءات الالزمة لتطوير وتقييم أداء
النظام ،باإلضافة إلي تقديم االستشارات الفنية والمهنية الالزمة لتشغيل النظام ،وكذلك التشجيع

علي إجراء البحوث والدراسات السياحية  ،وتحسين فرص الوصول للنظام عبر الشبكة الدولية.
اللجان المقترحة إلدارة نظام المعلومات السياحية:

 -1لجنة التوجيه  :ومنوط لها تخطيط وتوجيه أنشطة النظام.

 -2لجنة استشارية :تتشكل من العاملين في مختلف القطاعات السياحية بالدولة.
 -3جماعات العمل المتخصص :تقوم بإجراء جمع المعلومات السياحية ( المدخالت).
 -4لجنة تقويم األداء :تهدف إلي التعرف علي كفاءة أداء النظام والتغذية الراجعة.
 -5السكرتارية :تتكون من إداريين والتنسيق بين اللجان المختلفة.

استراتيجية عامة لنظام المعلومات السياحية ( العمري :)2004 ،

إن بناء استراتيجية لنظام المعلومات السياحية يتطلب معه تصميم نموذج معلومات سياحية

متخصص يشتمل على عدة مراحل مختلفة كالتالي:
 -4مرحلة اإلعداد  :وتحتوي هذه المرحلة علي عدة خطوات يتم من خاللها تحديد أهداف
بناء النظام ،والهدف من اقتنائه ،ومتطلبات النظام المادية والبشرية  ،دراسة متطلبات

المستخدمين ونوعياتهم وتحليلها ،والبيانات المطلوبة وخصائصها ،وتدريب واعداد
الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع النظام بشكل كامل ،واعداد وتجهيز المكان .
 -2مرحلة اختيار التصميم  :وتشمل هذه المرحلة علي خطة إدخال النظام وتصميمه

ووظائف النظام ومواصفات قاعدة البيانات المطلوبة  ،ومدي إمكانية تعديل أي من

الوظائف أو أضافتها للنظام المقترح ،واألجهزة والمعدات الالزمة للنظام ،ومن ثم يتم
إجراء الدراسة األولية ،وبناء علي نتائجها ننتقل إلي مرحلة التقييم األولي.

 -3مرحلة التقييم األولي  :ترتبط هذه المرحلة بالمرحلة السابقة ارتباطا وثيقاً ،حيث تدرس
جميع جوانب المراحل السابقة ،بحيث يمكن إعادة دراسة أي مرحلة من المراحل

السابقة ،إذا دعت الحاجة لذلك  ،وقد تستغرق هذه المرحلة وقتاً طويالً.

 -4مرحلة التصميم والتنفيذ النهائي :ويتم في هذه المرحلة تركيب النظام  ،وتغذية قاعدة
البيانات والمعلومات وتحليلها ،واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة لتوفيرها للمستفيدين

من خالل إنشاء المواقع اإللكترونية المتخصصة.
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 -5مرحلة النتائج والتقويم  :وهي المرحلة األخيرة في بناء نظام المعلومات السياحية،
ويجب أن تستمر علي فترات تحدد وتختار من قبل إدارة النظام  ،وذلك ضماناً
الستم اررية األداء الفعال للنظام ولمواكبة التقدم التقني والتنظيمي .

ويوضح الشكل التالي رقم (  ) 4نموذج استراتيجية عامة مقترح لبناء نظام معلومات سياحية
للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
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المرحلة اإلعدادية لتصميم النظام وتنفيذه
تحديد األهداف والمتطلبات العامة لتنفيذ النظام
دراسة الجدوى وتحليل التكاليف

تحديد نوعية المستخدمين ومتطلباتهم
دراسة واعداد خطة التنفيذ والتصميم األولي
تأهيل العنصر البشري

------------------------------------مرحلة االختيار

قاعدة البيانات

األجهزة والبرامج

-----------------------------------إجراء الدراسة األولية
----------------------------------------مرحلة التقييم األولي لكل من
برنامج النظام

البيانات والمعلومات

األهداف والمتطلبات

----------------------------------ال

نعم

التصميم والتنفيذ النهائي

النتائج والتقييم المستمر
شكل رقم (  ) 2نموذج استراتيجية عامة لبناء نظام معلومات سياحية للهيئة المصرية العامة
للتنشيط السياحي.
المصدر  ( :العمري )4112 ،
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الدراسة الميدانية:

تم توزيع عدد (  ) 02استمارة استبيان على المسئولين عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط
السياحي واجراء المقابالت الشخصية معهم ،باإلضافة إلى عدد من الخبراء السياحيين لمعرفة
آرائهم فيما يتعلق بموضوع البحث ،ثم تم تحليل البيانات الواردة في استمارة االستبيان باستخدام

برنامج .)Statistical Package for Social Sciences (SPSS

السؤال األول والثاني :يبينان مدي وجود مركز للمعلومات السياحية بالهيئة العامة المصرية
للتنشيط السياحي ،وطريقة الحصول علي المعلومات السياحية منها.

جدول رقم (  ) 4طريقة الحصول علي المعلومات من مركز المعلومات السياحية.
Percent Valid percent

Frequency

طرق الحصول علي المعلومات

71.4

71.4

10

طرق تقليدية

28.6

28.6

4

طرق تكنولوجية حديثة

100.0

100.0

14

Total

ونستخلص مما سبق أن الجميع أتفقوا علي أنه يوجد مركز للمعلومات السياحية ضمن الهيكل
التنظيمي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بنسبة بلغت  ،%400كما أن عدد كبير من

المسئولين والخبراء السياحيين يروا أن الطرق التقليدية هي األكثر شيوعاً في الحصول على

المعلومات وذلك من خالل التوجه للمركز للحصول علي المعلومات المتاحة بنسبة بلغت

 ،% 24.4بينما يري البعض األخر انه يتم الحصول عليها من خالل الطرق التكنولوجية الحديثة
من خالل شبكة المعلومات الدولية " األنترنت " بنسبة بلغت .%26.6

السؤال الثالث :يوضح مدي إمكانية الحصول علي معلومات عن الهيئة من علي األنترنت.
جدول رقم (  ) 2إمكانية الحصول علي معلومات عن الهيئة من علي األنترنت.
Valid Percent

Percent

 Frequencyإمكانية الحصول علي معلومات

21.4

21.4

3

نعم

78.6

78.6

11

ال

100.0

100.0

14

Total
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ويتبين لنا مما سبق أن عدد كبير من المسئولين والخبراء السياحيين يروا أن الموقع الرسمي
للهيئة ال يوفر إمكانية الحصول علي معلومات تتعلق بطبيعة عمل الهيئة كالخطط والبرامج

واالستراتيجيات والسياسات التنشيطية وغيرها بنسبة بلغت  ،%29.6بينما يري البعض األخر انه
الموقع الرسمي يوفر معلومات عن طبيعة عمل الهيئة بنسبة بلغت .%24.4
السؤال الرابع :يوضح إذا كانت اإلجابة ( نعم ) ما هي أكثر المعلومات المتاحة عن طبيعة
عمل الهيئة علي الموقع الرسمي علي الشبكة الدولية " األنترنت ".

جدول رقم (  ) 3ما هي أكثر المعلومات المتاحة عن طبيعة عمل الهيئة علي الموقع الرسمي
علي الشبكة الدولية.
Percent Valid Percent
100.0



 Frequencyمعلومات عن الهيئة علي األنترنت

21.4

3

معلومات عامة عن الهيئة

78.6

11

عدم اإلجابة علي السؤال

100.0

14

Total

إمكانية عدم اإلجابة علي السؤال.

ويتبين لنا مما سبق أن جميع من أجابوا ( نعم ) علي السؤال السابق يروا أن الموقع يوفر
معلومات تتعلق بطبيعة عمل الهيئة بنسبة بلغت .% 400
السؤال الخامس  :يوضح اهتمام الدولة بتطبيق نظم المعلومات السياحية في مصر بصفة عامة
جدول رقم (  ) 4اهتمام الدولة بتطبيق نظم المعلومات السياحية في مصر بصفة عامة.

 Frequency Percent Valid Percentاهتمام الدولة بتطبيق نظم المعلومات
14.3

14.3

2

ممتاز

14.3

14.3

2

جيد

28.6

28.6

4

مقبول

42.9

42.9

6

ضعيف

100.0

100.0

14

Total

ويتضح لنا مما سبق أن عدد كبير من المسئولين والخبراء السياحيين يروا أن اهتمام الدولة
بتطبيق نظم المعلومات السياحية يعد ضعيفاً بنسبة بلغت  ،%42.2بينما يري البعض األخر أنه
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مقبول بنسبة بلغت  ،%29.6في حين أن البعض األخر يري أنه جيد بنسبة بلغت ،%44.3
واختلفت أ ارء المجموعة الباقية حيث يروا أنه ممتاز بنسبة بلغت .% 44.4
السؤال السادس  :يوضح الدور الذي سيلعبه تطبيق نظم المعلومات السياحية في قطاع السياحة
في مصر بصفة عامة.

جدول رقم (  ) 5الدور الذي سيلعبه تطبيق نظم المعلومات السياحية في قطاع السياحة في
مصر بصفة عامة .

Valid Percent

 Frequency Percentدور تطبيق نظم المعلومات السياحية

42.9

42.9

6

تحسين الصورة السياحية بالخارج

7.1

7.1

1

دعم سرعة اتخاذ القرار

0

0

0

أخري

50.0

50.0

7

جميع ما سبق

100.0

100.0

14

Total

ويتبين لنا مما سبق أن عدد كبير يروا أن تطبيق نظم المعلومات السياحية سيساهم في تحسين
الصورة السياحية وسرعة دعم اتخاذ القرار بنسبة بلغت  ،%50ومساهمته في تحسين الصورة

السياحية فقط بنسبة بلغت  ،%42.2ومساهمته فقط في دعم اتخاذ القرار بنسبة بلغت .%2.4
السؤال السابع :يوضح تطبيق الهيئة المصرية للتنشيط السياحي نظام للمعلومات السياحية.

جدول رقم (  ) 6يوضح تطبيق الهيئة المصرية للتنشيط السياحي نظام للمعلومات السياحية.

 Frequency Percent Valid Percentتطبيق نظم المعلومات السياحية بالهيئة
14.3

14.3

2

نعم

85.7

85.7

12

ال

100.0

100.0

14

Total

ونستخلص مما سبق أن عدد كبير من المسئولين والخبراء السياحيين يروا أن الهيئة المصرية
العامة للتنشيط السياحي ال تطبق نظم معلومات سياحية بنسبة بلغت  ،%95.2بينما يري البعض
األخر أنها تطبق بنسبة بلغت .%44.3

- 308 -

Basem Mahmoud Abouelella Haredy

السؤال الثامن والتاسع :نوع نظام المعلومات السياحية المستخدم بهيئة تنشيط السياحة.
جدول رقم (  ) 2نوع نظام المعلومات السياحية المستخدم بهيئة تنشيط السياحة.
نظم
Valid Percent

Percent

السياحية

المعلومات

 Frequencyالمستخدمة

100.0

14.3

2

نظام معلومات سياحية متخصصة

0

0

0

نظام معلومات جغرافية

0

0

0

نظام معالجة العمليات

0

0

0

أخري

0

85.7

12

عدم اإلجابة علي السؤال

0

100.0

14

0



0

0

نظام دعم اتخاذ القرار

Total

إمكانية عدم اإلجابة علي السؤال.

ويتضح مما سبق أن من أشار إلي أن الهيئة تطبق نظم معلومات يري أنها تطبق نظام معلومات
سياحية متخصصة كما يروا أن تطبيق النظام سيساهم في تطوير األداء بنسبة بلغت .% 400
السؤال العاشر  :يوضح مزايا تطبيق نظام معلومات سياحية علي عمل هيئة التنشيط.

جدول رقم (  ) 9مزايا تطبيق نظام معلومات سياحية علي عمل هيئة التنشيط.

Valid Percent

 Frequency Percentمزايا تطبيق نظم المعلومات السياحية

7.1

7.1

1

إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة

7.1

7.1

1

مواجهة األزمات السياحية

0

0

0

التسويقية

85.7

85.7

12

جميع ما سبق

100.0

100.0

14

Total

0

0

تطوير للخطط واالستراتيجيات

0

ونستنتج مما سبق أن معظم المسئولين والخبراء السياحيين يروا أن جميع ما سبق يعد من
المتغيرات التي ستط أر علي الهيئة من تطبيق نظام للمعلومات السياحية بنسبة بلغت .%95.2
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السؤال الحادي الثاني عشر :يوضح مقومات نجاح تطبيق نظام للمعلومات السياحية بهيئة
التنشيط ،ودور تطبيق نظم المعلومات السياحية في جذب مزيد من االستثمارات إلي القطاع.

جدول رقم (  ) 2مقومات نجاح تطبيق نظام للمعلومات السياحية بهيئة التنشيط السياحي.
Valid Percent

مقومات نجاح تطبيق النظام

Frequency Percent

21.4

21.4

3

توفير الدعم والمخصصات المالية

14.3

14.3

2

اقتناع المسئولين بأهمية التطبيق

14.3

14.3

2

توفير المناخ الجيد للتطبيق

50.0

50.0

7

جميع ما سبق

100.0

100.0

14

Total

ويتضح مما سبق أن عدد كبير يروا أن جميع ما سبق يعد من مقومات نجاح تطبيق نظام
المعلومات السياحية بالهيئة بنسبة بلغت  ،%50بينما يري البعض أن توفير الدعم والمخصصات

المالية يعد من أكثر المقومات بنسبة بلغت  ،%24.4ويري البعض األخر أن اقتناع المسئولين
بتطبيق النظام بنسبة بلغت  ،% 44.3وكذلك توفير المناخ الجيد للتطبيق بنسبة بلغت ،%44.3
كما اتفق الجميع على أن تطبيق نظام المعلومات السياحية سيساهم في جذب مذيد من
االستثمارات السياحية بنسبة بلغت .%400
السؤال الثالث عشر :يوضح التعاون واالتصال بين هيئة تنشيط السياحة واألجهزة والهيئات
السياحية داخل وخارج البالد لالستفادة من تجاربهم في تطبيق نظم المعلومات السياحية.

جدول رقم (  ) 40التعاون واالتصال بين هيئة تنشيط السياحة واألجهزة والهيئات السياحية داخل
وخارج البالد لالستفادة من تجاربهم في تطبيق نظم المعلومات السياحية.

Valid Percent

Percent

Frequency

التعاون المشترك بين األجهزة المعنية

14.3

14.3

2

نعم

85.7

85.7

12

ال

100.0

100.0

14

Total

ويتضح مما سبق أن عدد كبير يري أنه ال يوجد تعاون أو اتصال بين هيئة تنشيط السياحة
واألجهزة والهيئات السياحية سواء داخل أو خارج البالد لالستفادة من تجاربهم في تطبيق نظم
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المعلومات بنسبة بلغت  ،%95.2بينما يري البعض األخر أن هناك تعاون بنسبة
بلغت.%44.3
السؤال الرابع عشر  :يوضح الدورات التدريبية التي يتم عقدها للعاملين بالهيئة لشرح وتوضيح
نظم المعلومات السياحية وأهميتها.

جدول رقم (  ) 44الدورات التدريبية التي يتم عقدها للعاملين بالهيئة لشرح وتوضيح نظم
المعلومات السياحية وأهميتها.

Valid Percent

Percent

Frequency

الدورات التدريبية

0

0

0

نعم

64.3

64.3

9

ال

35.7

35.7

5

ال اعلم

100.0

100.0

14

Total

ويتبين لنا مما سبق أن عدد كبير من المسئولين يروا انه ال يتم عقد دورات تدريبية للعاملين
بالهيئة لشرح وتوضيح مفهوم نظام المعلومات السياحية وأهميته بنسبة بلغت  ،%64.3بينما
أشار البعض األخر انه ال علم لديه( خبراء سياحيين ال يعملون بالهيئة ) بنسبة بلغت .%35.2
السؤال الخامس عشر :يوضح معوقات تطبيق نظم للمعلومات السياحية بالهيئة المصرية
للتنشيط السياحي.

جدول رقم (  ) 42معوقات تطبيق نظم للمعلومات السياحية بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي.
معوقات تطبيق نظم المعلومات السياحية

Valid
Percent

Percent

Frequency

7.1

7.1

1

ضعف البنية األساسية الالزمة

21.4

21.4

3

البيروقراطية والروتين

14.3

14.3

2

عدم توافر الكوادر البشرية الالزمة

7.1

7.1

1

انخفاض الوعي لدي المسئولين بأهمية

14.3

14.3

2

ضعف المخصصات المالية

21.4

21.4

3

جميع ما سبق

14.4

14.4

2

عدم اإلجابة علي السؤال

100.0

100.0

14

Total
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إمكانية عدم اإلجابة علي السؤال.

ونستنتج مما سبق تباين واختالف اآلراء حول معوقات تطبيق نظم المعلومات السياحية بالهيئة،

حيث يري عدد منهم أن البيروقراطية والروتين تعد المعوق األساسي بنسبة بلغت  ،%24.4بينما
يري البعض األخر أن المعوق الرئيسي هو عدم توافر الكوادر البشرية بنسبة بلغت ،%44.3
ويري البعض أن ضعف المخصصات المالية تعد من المعوقات الرئيسية بنسبة بلغت ،% 44.3
بينما يري البعض أن جميع ما سبق يعد من األسباب الرئيسية بنسبة بلغت .%24.4
السؤال السادس عشر :يوضح أهم مدخالت نظام المعلومات السياحية الواجب توافرها للهيئة.
جدول رقم (  ) 43أهم مدخالت نظام المعلومات السياحية المقترحة للهيئة.

Valid

مدخالت النظام الواجب توافرها

Percent

Percent

Frequency

14.3

14.3

2

استراتيجيات تسويقية للمنافسين

14.3

14.3

2

مقومات جذب سياحي

14.3

14.3

2

دراسات وأبحاث سياحية

0

0

0

متخصصة

57.1

57.1

8

جميع ما سبق

100.0

100.0

14

Total

0

0

0

أخري

ونستخلص مما سبق أن عدد كبير يري أن جميع ما سبق يعد من أهم مدخالت نظم المعلومات
السياحية والتي يجب علي الهيئة توفيرها عند تطبيق النظام بنسبة بلغت  ، %52.4بينما يري
البعض األخر أن الخطط واالستراتيجيات والسياسات التسويقية تعد من اهم المخرجات بنسبة

بلغت  ،% 44.3ينما يري البعض األخر أن مقومات الجذب السياحي تعد اهم المدخالت بنسبة
بلغت  ،%44.3وبنفس النسبة تأتي الدراسات والبحوث السياحية بنسبة بلغت أيضا .%44.3
السؤال السابع عشر :يوضح أهم المخرجات المتوقعة من تطبيق نظام المعلومات السياحية

بالهيئة.
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جدول رقم (  ) 44أهم المخرجات المتوقعة من تطبيق نظام المعلومات السياحية بالهيئة.
Valid Percent

Percent

Frequency

مخرجات النظام

21.4

21.4

3

سياسات واستراتيجيات تسويقية

28.6

28.6

4

قياس أداء الهيئة

0

0

0

معلومات عن العرض والطلب

0

0

0

أخري

50.0

50.0

7

جميع ما سبق

100.0

100.0

14

Total

0

0

0

مساعدة متخذي القرار

ونستنتج مما سبق أن عدد كبير يروا أن جميع ما سبق يعد من أهم مخرجات تطبيق النظام
بنسبة بلغت  ،% 50بينما يري البعض أن قياس أداء الهيئة يعد من أهم المخرجات بنسبة بلغت
 ، %29.6ثم تأتي رسم السياسات واالستراتيجيات بنسبة بلغت .%24.4

السؤال الثامن عشر :يوضح أهم المقترحات الخاصة بتطبيق نظام للمعلومات السياحية بالهيئة.
جدول رقم (  ) 45أهم المقترحات الخاصة بتطبيق نظام للمعلومات السياحية بالهيئة.
أهم المقتــرحــات
 -4توفير المخصصات المالية والميزانيات لتطبيق نظم المعلومات السياحية بالهيئة.
 -2عقد الدورات التدريبية للعاملين بمركز المعلومات بالهيئة لتوضيح المفاهيم واألهمية.
 -3االستفادة من تجارب الهيئات التي لديها خبرة في تطبيق نظم المعلومات السياحية.
 -4حث المسئولين عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي علي ضرورة تطبيق أحد
أنظمة المعلومات السياحية بالهيئة.

 -5تطوير الموقع الرسمي للهيئة علي الشبكة الدولية ،واضافة كافة المعلومات والبيانات
الالزمة عن طبيعة عمل الهيئة  ،واتاحة الحصول عليها بسهولة ويسر.
 -6العمل علي بناء نظام معلومات سياحية قومي يضم كافة األجهزة والهيئات المعنية
بصناعة السياحة في مصر.

نتائج الدراسة
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قد انتهى البحث المكتبي والميداني إلى التوصل إلى مجموعة من النتائج الهامة ،والتي يمكن
إجمالها في التالي:

 -4تحتاج الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلي تطبيق نظام للمعلومات السياحية.
 -2يفتقر الموقع الرسمي لهيئة تنشيط السياحة على الشبكة الدولية إلي وجود أي معلومات
أو بيانات تتعلق بطبيعة نشاط الهيئة من خطط وبرامج واستراتيجيات سياحية.
 -3الطرق التقليدية تعد الطريقة األساسية للحصول على معلومات وبيانات تتعلق بالهيئة
من خالل التوجه هالي مركز المعلومات التابع للهيئة.

 -4يعد البيروقراطية والروتين وعدم توافر الكوادر البشرية الالزمة وضعف المخصصات
المالية من أكثر معوقات تطبيق نظم للمعلومات السياحية بالهيئة.
 -5هناك قناعة وأجماع من المسئولين عن الهيئة والخبراء السياحيين أن تطبيق نظم
للمعلومات السياحية سيساهم بشكل أساسي في تطوير أداء الهيئة.

 -6تعد إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة وتطوير للخطط واالستراتيجيات التسويقية من
أكثر المتغيرات التي ستط أر علي الهيئة من تطبيق نظم للمعلومات السياحية.
 -2خلق وظهور إدارات الكترونية وتطوير المواقع اإللكترونية لمختلف األجهزة السياحية
بالدولة وظهور أنماط سياحية جديدة من اكثر النتائج المتوقعة من تطبيق النظام

بالهيئة.

 -9ال يوجد تعاون بين الهيئة واألجهزة والمنظمات السياحية داخلياً أو خارجياً لالستفادة من
خبراتهم في تطبيق نظم المعلومات السياحية.

 -2تعتبر شركات وهيئات سياحية والباحثين األكاديميون ومتخذي القرار السياحي بالدولة
من أكثر الجهات المستفيدة من تطبيق هيئة تنشيط السياحة لنظام معلومات سياحية.

تعد االستراتيجيات التسويقية للدول السياحية المنافسة والدراسات السياحية

-40

المتخصصة من أهم مدخالت نظام المعلومات السياحية ،بينما تعد رسم السياسات
التسويقية وقياس أداء الهيئة ومساعدة متخذي القرار من أهم مخرجات تطبيق النظام.
توصيات الدراسة:

 -4ضرورة تبني الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بناء نظام للمعلومات السياحية
 ،والعمل على توفير البيئة المناسبة لتطبيق النظام.
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 -2إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات السياحية القائم بالهيئة  ،وتشكيل
لجنة متخصصة إلدارة نظام المعلومات السياحية بالهيئة تقع عليها مسئولية تحديد

األهداف والمدخالت والمخرجات المتوقعة ،وكذلك تشكيل اللجان المعنية.

 -3التعاون والتواصل مع األجهزة والهيئات السياحية المتخصصة داخل أو خارج البالد
لالستفادة من تجاربهم في مجال نظم المعلومات السياحية وتكنولوجيا المعلومات.
 -4إعداد الكوادر البشرية المدربة والقادرة على التعامل مع نظم المعلومات السياحية.

 -5االستفادة من الدراسات والبحوث السياحية التي تم أعدادها في مجال نظم المعلومات.
 -6تطوير وتعزيز الثقافة المعلوماتية لشاغلي الوظائف القيادية بالهيئة ،بما يتواكب مع
المتغيرات والمستجدات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الدول السياحية المتقدمة.
 -2العمل على إنشاء شبكة الكترونية موحدة مع األجهزة والهيئات السياحية داخل البالد،
وربطها بنظام معلوماتي قومي موحد ،مما يسهل عملية نقل وتبادل المعلومات

السياحية.

 -9العمل علي نشر تدريس مادة علمية تحت مسمي " نظم المعلومات السياحية " بمعاهد
وكليات السياحة ،من اجل بناء أجيال مستقبلية قادرة على التعامل مع نظم المعلومات.
 -2تغذية وتطوير الموقع الرسمي للهيئة علي الشبكة الدولية بمعلومات وبيانات تتضمن
خطط وبرامج والسياسات التسويقية للهيئة وأتاحتها للمستفيدين بسهولة ويسر.

-40

البدء في إعداد خطة استراتيجية مستقبلية تتضمن طرق جمع وتحليل البيانات

والمعلومات الهامة ( المدخالت ) ،حتي يمكن الحصول علي نتائج ممتازة (
مخرجات).
المراجـع
أوالً :المراجع العربية

( أ ) الكتب العلمية :
 -0الراشدي ،عيد بن بكر(  )4118نظم المعلومات الجغرافية والتجارة اإللكترونية ،دار
المنار ،بيروت  ،لبنان ،ص1ص1018 – 84 :
 -4السديري ،أحمد (  ) 4101مدخل إلي نظم المعلومات" مفاهيم وأساسيات " ،مطبعة
جامعة الملك سعود  ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية  ،ص1ص112 -02 :
 -1الصباغ ،عماد عبد الوهاب( ) 4119مقدمة في نظم المعلومات السياحية ،دار الثقافة
للنشر ،عمان  ،األردن ،ص1ص1012 – 12 :
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عمان  ،األردن  ،ص1ص1098 – 020 :
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 -2النجيدي ،يعقوب ( )4114التجارة اإللكترونية  ،الدار العربية للعلوم ،بيروت  ،لبنان ،
ص112:
 -1فهمي ،معالي (  ) 4114نظم المعلومات " مدخل لتحقيق الميزة التنافسية" ،الدار
الجامعية  ،اإلسكندرية  ،ص  1ص 1421 -041 :
 -8القنديلجي ،عامر إبراهيم ( )4112نظم المعلومات اإلدارية ،الطبعة األولى ،دار
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن  ،ص1ص1012-02 :
( ب ) الرسائل واألبحاث العلمية والدوريات.
 -0العصار ،حنان حسني ( ) 411.اإلدارة المعلوماتية نحو منهجية جديدة للتطوير
اإلداري للقطاع السياحي في مصر  ،المؤتمر العربي السنوي العاشر ،المنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ،مصر ،ص1ص1499 – 420 :
 -4العمري ،محمد عوض (  ) 4112التخطيط واإلعداد لتصميم نظم معلومات سياحي
وبنائه ،مجلة العلوم االجتماعية  ،جامعة الملك عبد العزيز ،المجلد  ،14العدد  ،0جدة،
المملكة العربية السعودية ،ص 1ص 1011 – 012 :
 -1مصطفي ،رؤوف عبد الحفيظ (  ) 4111نظم المعلومات السياحية ودورها في تنمية
الدخل القومي من قطاع السياحة في مصر  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية
اآلداب  ،قسم المكتبات  ،جامعة المنوفية ،ص1ص 1091 – 12 :
 -2هالل ،رؤوف (  )4118التخطيط لبناء نظام وطني للمعلومات السياحية في مصر،
الملتقي العربي الثاني ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر ،ص1ص1021-008 :
( ج ) التقارير والنشرات المتخصصة:
وزارة السياحة  ،الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي( )4114الخطة االستراتيجية
10
لتنشيط السياحة المصرية ،القاهرة ،ص1ص18 - 2 :
_________ ،الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ،اإلدارة العامة للعالقات
14
الدولية (  ،)4119تنشيط السياحة إلى مصر " إنجازات وأرقام " ،ص1ص111-02:
ثانيا ً  :المراجع األجنبية
( أ ) الكتب واألبحاث والتقارير األجنبية:
1- Burch, J., (2006) Tourism Information System: Theory and Practice,
5th ed., John Wiley and Sons, Inc., USA, PP 67 – 93.
2- Burrough ,A.,( 2008) Principles Of tourism information systems,
Oxford University press, UK, PP 34 – 102.
1. 3- Heywood ,s.,(2001) Introduction to information system ,Adison
Wesley longmane, UK, PP 25 – 65.
2. 4-Kronke, D., (2005) Management Information System, McGrawHill, New York,USA, PP 16 -71.
3. 5- Medyckyi ,D.,( 2003) Designing Tourism Information systems,
Balhaven press, UK, PP 67 – 116.
4. 6- Nash, J.,(2011) Discovering information System, Jean-Paul Van
Belle, ninth edition, California, USA, PP 39 – 98.
5. 7- Reahman, Z.,(2001) Effective Tourism Websites: a Web-based and
tourism web sites Review, School Of management Studies,
University of Waikato,Hamilton, New Zealand, PP 45 – 88.
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6. 8-Sheldon, J., (2004) Tourism Information Technology,CAB
international press, UK, PP 23-98.
7. 9-UNWTO (2015) UNWTO Recommendations on Accessible
Information in Tourism, Madrid , Spain , PP. 45 – 87.
8. 10- Worrall, L.,( 2007 ) Tourism information Systems, Belhaven
Press, London ,UK,PP 45 – 78.
9. 11- Werthner, H.,(2004) E-commerce &tourism in communication s
of the Acme, Hughton Mifflin press, New York, USA,PP 34-101.
:)( ب ) المواقع الرسمية على الشبكة الدولية ( األنترنت
1- UNSTATE(2010), Future trends in geospatial information
management
:
the
five
to
ten
year
vision
,
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc10/2010-13-Brazil-GGIM,
12/3/2016.
2- Dubai governorate ( 2016), Tourism In Dubai Department of Tourism
and
Commerce
Marketing,
http://dubai.ae/ar/Lists/GovernmentDepartments/DispForm.aspx?ID=7&c
ategory=Government, 28/3//2016.
English Abstract
Evaluate tourism information systems in the Egyptian Tourist
Authority ( ETA )
Basem Mahmoud Abouelella Haredy
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Abstract
The world care about tourism industry and it is become a factor affecting
the economies of the countries and the world , where statistics 2014 show
that the tourism industry is one of the pillars of the Egyptian economy as
it contributes 11.3% of the total national income and provide 19.3 % of
the total foreign currency and huge jobs ratio where the proportion
workers in the tourism sector, 12.6 % of the total labor force in Egypt , as
statistics indicate that the total number of tourists visiting Egypt reached
about 8.9 million tourists during the period from January to November
2015 compared with 9.1 million tourists during the same period of 2014,
a decline of 2.3% ,And reached the number of tourist nights about 81.7
million nights compared to 90.1 million nights in the same period of
2014, a decline of 9.3% revenues amounted to 6 billion US dollars , so
Egypt focused on the development of its tourism industry , focused on
revitalization and support equipment and capabilities to ensure its
success , and elements to ensure the success of the tourism industry to
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provide tourism information and modern systems. So we cannot overlook
the role to be played by the tourism information systems in developing the
performance of the official tourism organization same as Egyptian
Tourist Authority ( ETA ), it has become clear in today's world that it is
possible to think of any development of urban , economic , social or
cultural , without attention center interested in information systems and
resources issues. This research aims to study is evaluate the tourism
information systems in the Egyptian tourist Authority for revitalization of
tourism through the study of the concepts of tourism information systems
as an entry point to achieve administrative and development to develop
and identify the problems and obstacles to implementation, in order to
reach results help to develop recommendations contribute to the
development and improvement of performance.
Keywords: information systems – Tourism promotion - administrative
development – tourism organization1
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مسجد سيدي خميس بقرية ساحل الجوابر بالمنوفية (7231هـ7191 /م)
د .معتز أحمد عبد الحميد مرعى
مدرس اآلثار والحضارة اإلسالمية ،كلية السياحة والفنادق ،جامعة مدينة السادات
moataz.marie@fth.usc.edu.eg
ملخص البحث
يقدم هذا البحث دراسة تنشر ألول مرة لمسجد سيدي خميس بقرية ساحل الجوابر بالمنوفية،
والذي يعد من المساجد الهامة ذات القيمة األثرية والدينية .ويبدأ هذا البحث بدراسة نظرية تلقى
الضوء على موقع المسجد وتاريخ إنشائه إلى جانب اسم المنشئ وسبب التسمية ،ثم يتناول
البحث بالوصف والتحليل تخطيط المسجد باإلضافة إلى عناصره المعمارية والزخرفية من الداخل

والخارج ،باإلضافة إلى إبراز الطرز الفنية والمعمارية التي انتشرت في الفترة موضوع الدراسة،

وأخي ار ينتهي هذا البحث بدراسة سياحية تقدم مجموعة من المقترحات تساهم في إعادة إحياء
المسجد وتوظيفه سياحيا.
الكلمات الدالة :سيدي خميس ،ساحل الجوابر ،الوصف المعمارى ،الدراسة التحليلية ،الدراسة

السياحية
مقدمة

ازدهرت حركة العمران في محافظة المنوفية – مثلها مثل بقية المحافظات المصرية – في عصر
أسرة محمد على (0131-0221هـ0511-0011/م) ،وتميزت العمائر المختلفة التي شيدها
حكام هذه األسرة بالتنوع والدقة والروعة .وتعد العمائر الدينية وبخاصة مساجد األولياء والعمائر
المدنية وبخاصة القصور والبيوت اإلسالمية أكثر المنشآت القائمة التي ال تزال باقية من عصر

تلك األسرة بمحافظة المنوفية .ويعتبر مسجد سيدي خميس بقرية ساحل الجوابر من المساجد ذات
القيمة التاريخية واألثرية التي شيدت بمحافظة المنوفية خالل فترة حكم الخديو عباس حلمي

الثاني (0501-0052/0111-0115م) بما يحتويه من طرز معمارية وفنية متنوعة ،كما
يتميز المسجد أيضا بأهميته الدينية في نفوس أهالي القرية والمناطق المحيطة بها نظ ار الحتوائه
على ضريح أحد أولياء اهلل وهو سيدي خميس جوباره .ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على

العنا صر المعمارية والفنية للمسجد من خالل وصفها وتحليلها ،باإلضافة إلى وضع مقترحات
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لتوظيف المسجد سياحيا بما يتفق مع قيمته األثرية والدينية .وقد اعتمدت في هذه الدراسة على
المنهج التسجيلي الوصفي والمنهج التحليلي.
الموقع
يقع مسجد سيدي خميس 1بقرية ساحل الجوابر وهى إحدى القرى التابعة لمركز الشهداء

2

بمحافظة المنوفية ،3والتي كانت في البداية تتبع مركز تال حتى عام  0510م حينما اصدر وزير
 1اثر غير مسجل

2

يعد مركز الشهداء من أشهر مراكز محافظة المنوفية على الرغم من صغر مساحته مقارنة ببعض المراكز األخرى ،حيث شهد

بعض األحداث التاريخية الهامة خالل العصرين االسالمى والحديث ،هذا باإلضافة إلى احتوائه على عدد من اآلثار اإلسالمية
الهامة لعل أشهرها مسجد وضريح سيدي شبل والذي يعد احد أهم مراكز الحركات الصوفية في مصر .وترجع تسمية الشهداء

بهذا االسم إلى زمن فتح العرب لمصر ،حينما دارت معركة كبرى على أرضها تحت أسوار حصن نقيوس بين المسلمين والرومان
بقيادة القائد الروماني مانويل وفيها أستشهد عددا من القادة والجنود العرب وكان على رأسهم سيدي محمد شبل ابن الفضل بن

العباس عم الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،وقام المسلمون بدفن شهداءهم في مكان واحد على مقربة من الحصن بجوار قرية

سرسنا ،والذي اشتهر بين أهلها باسم "مقابر الشهداء" ،وكان يوجد بجوار تلك المقابر كفر صغير عرف منذ ذلك الوقت باسم
"كفر الشهداء" وكان من توابع سرسنا ،ثم صار هذا الكفر يتسع بزيادة مساكنه وعدد سكانه إلى أن أصبح قرية ورد ذكرها مع

سرسنا في تاريخ سنة  0220هـ باسم سرسنا والشهداء ،وفى سنة 0221هـ فصلت الشهداء عن سرسنا وأصبحت ناحية قائمة

بذاتها ماليا واداريا .وفى  00يونيو سنة  0510م اصدر وزير الداخلية ق ار ار بإنشاء مركز سادس بمحافظة المنوفية وهو مركز
الشهداء تكون قادته بلدة الشهداء ،والذي ضم عدد من القرى المجاورة له والتي كانت تتبع مراكز شبين الكوم ومنوف وتال .وتبلغ

المساحة الحالية لمركز ومدينة الشهداء  01221كم ،2ويتبع وحدتها المحلية ست وحدات قروية تخدم  20قرية .ولقد خاض أبناء
الشهداء بطوالت ومقاومات شعبية أمام االحتالل الفرنسي والبريطاني ،وابرز دليل على ذلك حادثة دنشواي .للمزيد ،انظر:

ياقوت الحموي (شهاب الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي ،ت222ه0225 /م) ،معجـم البلدان،

الطبعة األولى ،مطبعة السعادة( ،القاهرة  ،)0512ص.21؛ سعاد محمد ماهر ،مساجــد مصر وأولياؤها الصالحون ،المجــلس

األعلى للشئون اإلسالمية ،الجزء األول( ،القاهرة  ،)0530ص.35-30؛ محمد رمزي  ،القاموس الجغرافي للبالد المصرية من

عهد قدماء المصريين إلى سنة  ،0511القسم الثاني ،الجزء الثاني ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،الطبعة الثانية( ،القاهرة

 ،)0551ص.001؛ إيهاب محمد عبد المنعم يونس ،اآلثار اإلسالمية بمحافظة المنوفية .دراسة أثرية سياحية( ،ماجستير ،كلية
السياحة والفنادق بالفيوم ،جامعة القاهرة  ،)2111ص.3

3

تقع محافظة المنوفية جنوب الدلتا بين فرعى دمياط ورشيد شمال القاهرة الكبرى لذا تعد من أخصب محافظات

مصر حيث يرويها الرياح المنوفي وبحر شبين وترعة الباجورية .ويرجع السبب في تسميتها بالمنوفية نسبة إلى مدينة
منوف الحالية التي كانت قرية فرعونية قديمة معروفة بإسم "بر نوب"و يعني "بيت الذهب" ،و"أونوفيس "خالل
العصور اليونانية والرومانية " وبانوفيس" باللغة القبطية ،والذي تحور بعد الفتح اإلسالمي لمصر إلى "مانوفيس"
وتعني "األرض الطيبة" ثم أطلق عليها "من نوفي" ومع الوقت أصبحت ِمنوف .ويرجع تاريخ نشأة المحافظة إلى
العصر الفرعوني حيث كان يشغل موضعها الح ـ الي أجزاء من اإلقليمين الرابع والتاسع من أقاليم مصر الس ـفلى= .
= وفى العصر الروماني تم تقسيمها إلى وحدتين إداريتين هما" :كونيو" في الشرق وتقع بمنطقة جزيرة قويسنا ما بين
فرع دمياط وبحر شبين ،و "طوا" في الغرب والتي ضمت باقي أراضى المنوفية شرق فرع رشيد .وفى بداية العصر
االسالمى تم تقسيم إقليم المنوفية إلى أربعة كور (مراكز) هي" :دمسيس"  -وهو االسم الذي استحدثه العرب بدال من
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الداخلية ق ار ار بإنشاء مركز سادس بمحافظة المنوفية وهو مركز الشهداء والذي ضم القرى
المحيطة بمدينة الشهداء ومن ضمنها قرية ساحل الجوابر .وتجدر اإلشارة إلى أنها كانت تعرف
قديما باسم "ساحل دلكا" أو "دلكا وساحلها" ،ثم تغير اسمها بعد ذلك إلى "ساحل الجوابر" نسبة
إلى "سيدي خميس جباره" احد أولياء اهلل الصالحين والذي عاش ودفن في هذه القرية .4وتبلغ

المساحة اإلجمالية للقرية  2210فدان ،ويحدها من الشمال قرية دراجيل  ،ومن الجنوب قرية
شمياطس ،ومن الشرق ترعة الباجورية وقرية كفر زرقان ،ومن الغرب قرية كفر السوالمية.

"كونيو" -و "طوا" و"منوف السفلى" و"منوف العليا" ،وظل هذا التقسيم االدارى قائما حتى منتصف العصر الفاطمي،
حيث تم ضم منوف السفلى مع منوف العليا ليتكون منهما إقليم ادارى واحد أطلق عليه "المنوفيتان" .أما في العصر
المملوكي فقد أطلق اسم "المنوفية " ألول مرة على إقليم المنوفيتان في عصر الملك الناصر محمد بن قالوون سنة
(301هـ 0101-م) ،واستمرت هكذا حتى أواخر القرن الثامن عشر ،وبعد تولي محمد علي باشا السلطة في مصر
قام بنقل عاصمة المنوفية من منوف إلى شبين الكوم سنة (0212هـ 0022 -م) وفى عهد سعيد باشا أطلق على
المنوفية اسم روضة البحرين بعد ضمها إلى مديرية الغربية واستمر ذلك في الفترة مابين عام (0232هـ 0011 -م)
إلى عام (0201هـ 0021 -م) ،وفى عهد الخديو توفيق أطلق عليها المنوفية مرة أخرى .وتتألف المحافظة من
تسعة مراكز إدارية وعاصمتها مدينة شبين الكوم  ،وتبلغ مساحتها اإلجمالية حوالي  2111كم ،2ويحد المنوفية
حاليا من جهتها الشمالية مح افظة الغربية ومن جنوبها الغربي محافظة الجيزة ومن جنوبها الشرقي محافظة القليوبية
ومن جهتها الغربية محافظة البحيرة ،وتمتد غرب فرع رشيد لتضم مدينة السادات حتى طريق مصر إسكندرية
الصحراوي .للمزيد ،انظر:

ياقوت الحموي ،معجـم البلدان ،ص.222؛ سعاد محمد ماهر ،محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية
في العصر االسالمى ،المجــلس األعلى للشئون اإلسالمية( ،القاهرة  ،)0522ص.005؛ إبراهيم زكى الساعي،
تاريخ المنوفية .اإلقليم األخضر ،دار الوراق للطباعة والنشر( ،القاهرة .)0520؛ محمد رمزي  ،القاموس الجغرافي ،

القسم الثاني ،جـ ،2ص.223 -011؛ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،وصف محافظة المنوفية بالمعلومات،

(القاهرة .)0555؛ ياسر عبد المنعم محاريق ،المنوفية في القرن الثامن عشر ،سلسلة تاريخ المصريين رقم ،001

الهيئة المصرية العامة للكتاب( ،القاهرة .)2111؛ عبد الحليم نور الدين ،مواقع ومتاحف اآلثار المصرية ،الخليج

العربي للطباعة والنشر( ،القاهرة  ،)2110ص.21؛ محمد عباس ناجى ،محافظة المنوفية ،سلسلة المحافظات

المصرية ،مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام( ،القاهرة  ،)2111ص.01-3؛ إيهاب يونس ،اآلثار

اإلسالمية بمحافظة المنوفية ،ص.2-0

 4محمد رمزي  ،القاموس الجغرافي  ،القسم الثاني ،جـ ،2ص.031
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المنشئ وتاريخ اإلنشاء
أنشئ هذا المسجد بواسطة شخصين من عائلة راضى ،5هما عيسوي عيسوي راضى وعيد محمد
راضى ،وذلك في سنة (0123ه0515 /م) ،6طبقا لما ورد فى النص التأسيسي الذى نقش على
أعمدة المسجد (لوحة  ،)0والذى يتكون من ثالثة اسطر نصها كالتالي:

"عسوى عسوى راضى  -عيد محمد راضى  0123 -هــ"
وينتمي هذا المسجد الى عصر الخديو عباس حلمي الثاني (0501-0052/0111-0115م)،
والذى شهدت البالد فى عصره نهضة فى العمارة الدينية من خالل االهتمام بتشييد وتجديد
مساجد آل البيت والصالحين ،وهو ما أصبح ظاهرة تميز هذا العصر.7
ويرجع السبب فى تسمية هذا المسجد ،لوجود ضريح "سيدي خميس جباره" فى المكان الذى بني
فيه ،وهو احد أولياء اهلل الصالحين الذى قدم الى القرية فى القرن (01هـ05 /م) وعاش فيها حتى
وفاته ،وتم دفنه فى الضريح الذى بني عليه المسجد فيما بعد .وترجع أصول سيدى خميس الى
أسرة عراقية جاءت الى مصر فى أوائل القرن (3هـ01 /م) ،ويمتد نسبه الشريف الى سيدنا رسول
اللة صلى اللة علية وسلم.8

5

عائلة راضى هى أكبر عائالت قرية ساحل الجوابر وواحدة من أكبر عائالت محافظة المنوفية وأشهرها ،وهى من العائالت

الغنية والثرية التى كانت تمتلك مساحات شاسعة من أراضي القرية فى عصر أسرة محمد على ،ولقد انتفع أهالى القرية بتوزيع

عدد  011فدان كانت تمتلكها عائلة راضى نتيجة تطبيق قانون االصالح الزراعى بعد ثورة  .0512للمزيد راجع:

حلمى أحمد شلبى ،المجتمع الريفى فى عصر محمد على .دراسة عن اقليم المنوفية ،سلسلة تاريخ المصريين رقم  ،12الهيئة
المصرية العامة للكتاب( ،القاهرة  ،)0552ص.1

6

محمد مختار باشا ،التوفيقات اإللهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين االفرنكية والقبطية ،دراسة وتحقيق د .محمد عمارة،

المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة األولى( ،القاهرة  ،)0501مج  ،2ص.0151؛ انطون بشارة قيقانو ،جدول السنين

الهجرية وما يوافقها من السنين الميالدية ،دار المشرق ،الطبعة الثالثة( ،بيروت  ،)0552ص.21

7

إبراهيم إبراهيم أحمد عامر ،العمائر الدينية بمدينة القاهرة فى عصر إسماعيل وتوفيق وعباس حلمي الثاني .دراسة معمارية

8

هو سيدى خميس بن سيدى سالم أبى جبارة المسلمى  -الكائن ضريحة الشريف بتيدة بمركز سيدى سالم بكفر الشيخ  -بن

أثرية( ،دكتوراه ،كلية اآلداب قسم اآلثار ،جــامعة طنطا ،)0551 ،ص.21

جبارة بن سليمان بن مسلم بن رضوان بن داود بن مسلم بن محمد البصير بن شعيب بن يوسف بن عثمان بن عبيد بن عبداهلل
بن القطب سليم أبى مسلم العراقى بن االمام العارف باهلل أبى يعقوب يوسف الهمذانى بن أيوب بن محمد صدرالدين بن الحسين
بن جالل الدين بن على المؤيد بن جعفر أبى الحرث بن محمد بن محمود بن أحمد بن عبداهلل المنتخب بن على المختار بن
جعفر التركى بن على الهادى بن محمد الج واد بن على الرضا إبن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على
زين العابدين بن اإلمام الحسين بن اإلمام على بن أبى طالب  -كرم اهلل وجهه .
صابر الشرنوبي  ،ذخائر البرلس فى تاريخ وحضارة البرلس  ،المجلد الثالث ،دار ابن الشاطئ للنشر والتوزيع( ،كفر الشيخ

 ،)2101ص.111
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الوصف المعماري للمسجد
أوال :المسجد من الخارج
الواجهات
يتكون هذا المسجد من أربع واجهات حرة بنيت بالطوب اآلجر والقصروميل ،وغطيت بطبقة من
المالط األصفر.
الواجهة الجنوبية الغربية (الواجهة الرئيسية) (شكل ( ،)0لوحة :) 2
تطل هذه الواجهة على شارع سيدي خميس ،ويتقدمها مساحة فضاء يحيط بها سياج حديدي،
وهى تعتبر حرما طبيعيا للمسجد من هذه الجهة .وتشتمل هذه الواجهة على كتلة المدخل الرئيسي

الذى يتوسطها (شكل ( )0لوحة  ،)1وهو عبارة عن مدخل ذو حجر غائر يتوجه عقد ثالثي
طاقيته مزخرفة بزخارف إشعاعية وترتكز على تخويصات ،ويشغل توشيحتيه دائرتان مصمتتان
يحيط بهما إطار بارز من الجص ،ويحدد هذا العقد جفت العب ذو الميمات يمتد ليتوج بقية
هيئة المدخل ،كما يعلوه صف من المقرنصات الحجرية .وبأسفل كتلة المدخل يوجد باب الدخول

والذى يتكون من مصراعين خشبيين مزخرفين بزخارف هندسية متنوعة ،ويكتنفه من أسفل
مصطبتان حجريتان بارتفاع قليل عن سطح األرض .ويعلو باب الدخول نافذة قندلية من ثالث
نوافذ معقودة "شمسيات" يغشي واجهاتها أحجبة جصية مفرغة ذات تشكيالت نباتية وهندسية
معشقة بالزجاج الملون .ويحيط بكتلة المدخل من الثالث جهات إزار مستطيل يحدده جفت العب
ذو الميمات ،ويشغله تشكيالت هندسية بالحفر البارز على هيئة أطباق نجمية كاملة وأجزائها

بشكل متكرر (لوحة )1
ويكتنف الواجهة الرئيسية دخلتان متشابهتان على جانبى المدخل الرئيسى من اليمين واليسار،
توجت كل منهما بصف من المقرنصات .وتحتوى كل دخلة منهما على شباك سفلى من
المصبعات الحديدية اتساعه  021سم ،يعلوه نافذة على هيئة القندلية البسيطة ،والتي تتكون من
شباكان مستطيالن معقودان "شمسيتان" يعلوهما شباك مستدير" قمرية" ،يغشي واجهاتها أحجبة
جصية مفرغة ذات تشكيالت نباتية وهندسية معشقة بالزجاج الملون (لوحة .)1
ومن الناحية الغربية لهذه الواجهة تظهر قاعدة المئذنة ،والتي أعطى بروزها مع بروز كتلة
المدخل عمقا لبقية أجزاء الواجهة (شكل ( ،)0لوحة .)2
الواجهة الجنوبية الشرقية (واجهة القبلة)
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تطل هذه الواجهة على شارع سيدي خميس ،ويتوسطها بروز المحراب الخارج ذو نواصي
مشطوفة ،ويعلوه دخلة معقودة بعقد منكسر يرتكز على عمودان نصف دائريان ،وتحتوى هذه
الدخلة على قمرية المحراب المصنوعة من الجص المعشق بالزجاج الملون (لوحة  .)1وتشتمل
هذه الواجهة على دخلتان متشابهتان على جانبى بروز المحراب ،تحتوى كل منهما على شباك

سفلى من المصبعات الحديدية ،يعلوه نافذة على هيئة القندلية البسيطة يتوسطها عمود نصف
دائري ،ويغشي واجهتها حجاب من الجص المعشق بالزجاج الملون.
الواجهة الشمالية الشرقية
تطل هذه الواجهة على الميضأة وعلى الزيادة الحديثة التى أضيفت للمسجد ،ويتوسطها باب
خشبي يعلوه قندلية بسيطة يتوسطها عمود نصف دائري ،ويغشي واجهتها حجاب من الجص
الم عشق بالزجاج الملون .وعلى يسار هذا الباب بالناحية الشمالية من الواجهة ،توجد دخلة تشتمل
على شباك سفلى من المصبعات المعدنية ،يعلوه قندلية بسيطة يتوسطها عمود نصف دائري،
ويغشي واجهتها حجاب من الجص المعشق بالزجاج الملون.
الواجهة الشمالية الغربية
تطل هذه الواجهة على ارض فضاء واسعة تعتبر حرما طبيعيا للمسجد من هذه الجهة يحيط بها

مجموعة من المنازل الحديثة ،ويظهر فى هذه الواجهة من الناحية الشمالية بروز حجرة مربعة
وهى حجرة ضريح سيدي احمد الصوام ،ومن الناحية الغربية تظهر قاعدة المئذنة .وتشتمل هذه
الواجهة على ثالث دخالت متشابهة ،تحتوى كل منها على شباك سفلى من المصبعات الحديدية،
يعلوه قندلية بسيطة يتوسطها عمود نصف دائري ،ويغشي واجهتها حجاب من الجص المعشق
بالزجاج الملون.
المئذنة (شكل ( ،)0لوحة )2
تقع هذه المئذنة فى الركن الغربي من المسجد ،وتعد من العالمات المميزة لمسجد سيدي خميس،

كما تعد من أجمل وأروع المآذن فى مركز الشهداء بل فى محافظة المنوفية كلها ،وذلك لعظمة
بنائها وروعة زخارف بدنها الذى زخرف بأجمل الزخارف النباتية والهندسية .وقد بنيت هذه المئذنة
على الطراز المملوكي ويبلغ ارتفاعها  12م ،ويتوصل إليها من داخل المسجد عن طريق فتحة
باب فى الجزء الغربي من الجدار الشمالي الغربي للمسجد ،والذي يؤدى إلى السلم الداخلي
للمئذنة الذي يتكون من  010درجة سلم غطى سطحها بألواح من الخشب ،وفى كل دورة من

دورات المئذنة توجد فتحات لإلضاءة والتهوية.
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وتتكون المئذنة من قاعدة مربعة يعلوها ثالث طوابق ،األول مثمن والثاني أسطواني والثالث عبارة
عن جوسق به ثمان أعمدة تحمل قمة المئذنة (شكل ( ،)0لوحة .)2
وترتفع قاعدة المئذنة عن األرض بمقدار حوالي  5أمتار ،حيث ترتفع قليال عن مستوى سقف
المسجد ،وتزدان فى كل ركن من أركانها بعمود مدمج ذو قاعدة مربعة وتاج ناقوسي ،وتنتهي
هذه القاعدة من أعلى بمنطقة انتقال على هيئة أربع مثلثات منزلقة فى األركان ،قمتها ألسفل

وقاعدتها ألعلى ،وذلك لتحويل مربع القاعدة الى شكل مثمن يرتكز عليه الطابق األول للمئذنة،
ويرتكز كل مثلث منها على عمود مدمج نصف دائري قصير ،وتحصر هذه المثلثات فيما بينها
أربعة مربعات زخرفيه ملئت بزخارف الطبق النجمى (لوحة  .)3كما يزين اثنين من أضالع
القاعدة المربعة للمئذنة مستطيل كبير محصور بين االعمدة المدمجة في أركان القاعدة ،ويحوى

كل مستطيل زخارف نجمية منفذة بطريقة الحفر البارز (لوحة )3

أما الطابق المثمن فقد زخرف كل ضلع من أضالعه بدخلة معقودة بعقد مدبب غائر مزخرف
بزخارف إشعاعية يحددها جفت العب ذو الميمات ،كما زينت أركان المثمن بحزم من أعمدة
ثالثية مدمجة ترتكز عليها تلك العقود .ويالحظ أن أربع من هذه الدخالت مصمتة ،بينما

الدخالت األربع األخرى مفتوحة ،وذلك إليجاد فتحات إلنارة وتهوية سلم المئذنة ،ويتقدم كل دخلة

من هذه الدخالت المفتوحة شرفة صغيرة محمولة على حطتين من المقرنصات ،ويزين أركانها
بابتين يحصران فيما بينهما سياج حجري مزخرف بزخارف حجرية مفرغة (لوحة .)3
وينتهي هذا الطابق المثمن بشريط من الزخارف النباتية والهندسية دقيقة الصنع ،يعلوه ثالث
حطات من المقرنصات تحمل الشرفة األولى للمئذنة ،وهى مثمنة الشكل ذات درابزين مكون من
أحجبة حجرية تزدان بتكوينات زخرفيه بديعة على هيئة زخارف نباتية وهندسية مفرغة ،ويفصل
بين كل حجاب واآلخر عمود صغير ينتهي من أعلى ببابة ذات رأس مدبب (لوحة .)3
وبالنسبة للطابق الثاني للمئذنة فهو أسطواني الشكل يزخرف بدنه مجموعة من الزخارف النباتية
المتشابكة التى تتميز بدقتها وجمال صنعها ،ويحددها من أعلى وأسفل شريطين من الزخارف

الهندسية على شكل رؤوس أسهم .ويتوج هذا الطابق ثالث حطات من المقرنصات تحمل الشرفة
الث انية للمئذنة ،وهى مستديرة الشكل يتكون درابزينها من أحجبة حجرية يفصل بينها أعمدة صغيرة
(قوائم) تنتهي من أعلى ببابات ذات رؤؤس مدببة ،وتزدان هذه األحجبة بتكوينات زخرفية نباتية
وهندسية مفرغة  -تشبه زخارف الشرفة األولى ( -لوحة .)0
أما الطابق الثالث للمئذنة فهو الطابق الذى يحمل قمة المئذنة ،وهو عبارة عن جوسق مكون من
ثمانية أعمدة أسطوانية قاعدتها مربعة ترتكز عليها عقود ثالثية مقرنصة تتوج فتحات الجوسق،
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ويعلو هذه العقود صفين من المقرنصات تحمل الشرفة الثالثة للمئذنة والتى تهدم بعض أجزائها،
وهى مستديرة الشكل تشبه الشرفة الثانية فى تكوينها وزخارفها (لوحة .)0
أما بدن القمة التى تتوج المئذنة فيبدأ من أرضية الشرفة الثالثة ،وتعلوه رقبة تحمل بدورها خوذة
كمثرية الشكل تشبه قمم المآذن المبنية على الطراز المملوكي ،وكان يعلوها هالل غير موجود
بأعلى قمة المئذنة اآلن ،حيث نزع من مكانه ووضع بداخل المسجد.
ثانيا :المسجد من الداخل
المسجد من الداخل عبارة عن مستطيل الشكل أقرب الى المربع ،يبلغ طول ضلعه من الشرق الى
الغرب 01.21م ،وعرضه من الشمال الى الجنوب 01.11م ،وقد قسمت هذه المساحة
المستطيلة الى ثالث بالطات موازية لجدار القبلة بواسطة بائكتين ،تتكون كل بائكة منها من
خمسة عقود مدببة مرتدة ترتكز على ستة أعمدة مستديرة (شكل ( )2لوحة  .)5وتتميز هذه
األعمدة باحتوائها على النص التأسيسي للمسجد ،وهو عبارة عن قطعة معدنية مستطيلة الشكل
مساحتها 00سم*00سم تم إلصاقها بكل عمود من هذه األعمدة ،ونقش عليها نص كتابي (لوحة
 )0مكون من ثالثة أسطر يحتوى على اسم المنشئ وتاريخ البناء ،كما يلي:

عسوى عسوى راضى  -عيد محمد راضى 0123 -ه
ويتكون كل عمود من قاعدة خرسانية مسلحة مربعة الشكل يعلوها بدن مستدير مصنوع من مادة

الزهر ومدهون باللون البيج به تموجات سوداء ،وينتهي العمود من أعلى بتاج مربع ذو لون أسود

مصنوع أيضا من مادة الزهر(لوحة  .)5وتحمل هذه األعمدة عقود مدببة مرتدة (على شكل حدوة
الفرس) ،باطنها مزخرف باللونين األبيض والزيتي ،ويربط فيما بينها جميعا روابط خشبية وظيفتها
تخفيف األحمال وحمل أدوات اإلنارة (لوحة .)01
ويغطى المسجد سقف مستوى مصنوع من الخشب ،يقسمه مجموعة من البراطيم الخشبية ،يتخلله
من الجهة الجنوبية الغربية قبة حجرية بصلية الشكل تغطى ضريح سيدي خميس الموجود داخل
المسجد عقب المدخل الرئيسي مباشرة .وقد بنيت جدران المسجد من الداخل بالطوب اآلجر ومادة
القصروميل (المونة الثالثية) ،وطليت بزخارف زيتية مختلفة منفذة بأسلوب الرسم (لوحة .)00
ويتوسط الجدار الجنوبي الشرقي (جدار القبلة) المحراب وعلى يمينه المنبر(لوحة  ،)5كما يعلو
المحراب قمرية مستديرة من الجص مكتوب بداخلها "ما شاء اهلل" ،وقد وضعت هذه القمرية بداخل

حنية معقودة عبارة عن مستويين :المستوى الخارجي ينتهي من أعلى بعقد مدبب مزخرف بإطار
بارز يأخذ نفس الشكل المدبب للعقد ،أما المستوى الداخلي فينتهي بعقد مدبب يرتكز على
عمودين نصف دائرين (لوحة .)02
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ويشتمل جدار القبلة على دخلتين متشابهتين على جانبي المحراب ،ارتفاع كل منها 1.11م
وعرضها 0.11م وعمقها 11سم .وتحتوى كل دخلة منهما على شباك من المصبعات الحديدية
يغلق عليه من الداخل أربع درف خشبية مقسمة على مستويين ،يعلوه قندلية بسيطة يغشيها
واجهتها حجاب من الجص المعشق بالزجاج الملون (لوحة .)01
أما الجدار الجنوبي الغربي ،فيتوسطه حنية معقودة بعقد نصف دائري ،ارتفاعها 2.11م وعرضها
2م وعمقها  11سم ،وتحتوى هذا الدخلة على باب الدخول الرئيسي ،والذي يغلق عليه مصراعين
من الخشب ،ويعلوه ثالثة نوافذ جصية معقودة بعقد نصف دائري .ويشتمل الجدار الجنوبي
الغربي على دخلتين متشابهتين على جانبي الباب الرئيسي ،تشبهان فى تكوينهما وتفاصيلهما
الدخلتان الموجودتان بجدار القبلة ،حيث تحتوى كل منهما على شباك سفلى من الخشب مكون

من مستويين يغلق عليهما أربع درف خشبية ،يعلوه قندلية مغشاة بالجص المعشق بالزجاج الملون
(لوحة .)01
ويتوسط الجدار الشمالي الشرقي حنية معقودة بعقد نصف دائري ،ارتفاعها 2.11م وعرضها
0.51م وعمقها 11سم ،وتحتوى هذا الدخلة على الباب المؤدى للميضأة والذي يغلق عليه
مصراعين خشبيين ،ويعلوه نافذة على هيئة القندلية المغشاة بالجص المعشق بالزجاج الملون.

ويشتمل الجدار الشمالي الشرقي على دخلتين على جانبي الباب المؤدى للميضأة ،أوالهما بالجزء
الشرقي من الجدار والتى تشبه الدخالت األخرى الموجودة بجدار القبلة والجدار الجنوبي الغربي،
أما الدخلة الثانية والموجودة بالجزء الشمالي من الجدار فهي صماء ليس بها نوافذ ،ونقش بها آية

قرآنية نصها "اهلل نور السموات واألرض".9

وبالنسب ة للجدار الشمالي الغربي (المقابل للقبلة) فيحتوى على ثالث دخالت متطابقة (لوحة ،)00
وتشبه فى تكويناتها وتفاصيلها الدخالت األخرى الموجودة ببقية جدران المسجد .ويشتمل هذا

الجدار بالركن الغربي منه على فتحة باب معقودة بعقد نصف دائري تؤدى الى المئذنة ،ويغلق

عليه مصراع خشبي واحد بها زخارف من الخشب على شكل أوراق الشجر.
كما يشتمل هذا الجدار بالركن الشمالي منه على فتحة باب أخرى يغلق عليه مصراع خشبي
واحد ،وتؤدى الى ضريح سيدي أحمد الصوام (شكل  ،)2والذي يتكون من غرفة مستطيلة الشكل

تبلغ أبعادها (1.12م * 1.02م) وارتفاعها 1.13م ،وتبرز الى الخارج عن جدار المسجد.
ويتوسط هذه الغرفة تركيبة خشبية مستطيلة الشكل مغطاة بكسوة ملونة باللون األخضر ،ومكتوب
 9سورة النور ،آية .11
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عليها بعض اآليات القرآنية باإلضافة الى عبارة "هذا مقام سيدي أحمد الصوام" .ومن المرجح أن
هذا الضريح قد أضيف الى المسجد فيما يلي زمن اإلنشاء ،حيث يحتوى على مدفن سيدي أحمد
الصوام

10

وهو أحد أتباع وتالمذة سيدي خميس جباره.

المحراب (لوحة )01
يتوسط المحراب جدار القبلة ،وهو عبارة عن حنية نصف دائرية اتساع واجهتها 1.51م وعمقها
 31سم يتوجها عقد نصف دائري صنجاته ملونة باللونين األبيض واألسود ،ويرتكز هذا العقد
على عمودين نصف دائريين ،قاعدتهما مربعة ،ويتوج كل منهما تاج بهيئة مقرنصة باللون

الذهبي.
ويتكون بدن المحراب من ثالثة مستويات :المستوى األول من أسفل عبارة عن زخرفة زيتية
باللونين األصفر واألخضر على شكل تجويفات رأسية معقودة بعقود ثالثية ،يعلوها إطار يشتمل
على زخارف نباتية عبارة عن أفرع نباتية تتخذ شكل القلوب الكليات وملونة باللونين األبيض

والسماوي .أما المستوى األوسط من المحراب فهو عبارة عن زخرفة نباتية بديعة باللونين األبيض
واألسود على هيئة الورقة النباتية الثالثية ،وقد نفذت هذه الوحدات والعناصر الزخرفية بشكل
متناغم سواء من حيث األلوان أو من حيث التصميم والتنفيذ فى توزيعها على المساحة

المخصصة لها ،ويعلو ذلك إطار من كتابات قرآنية باللون األسود على أرضية زرقاء نصها " قد

نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها" .11أما المستوى العلوي الثالث فهو عبارة عن
زخارف إشعاعية باللونين األبيض واألسود تنبثق من شكل خماسي مكتوب فيه " الحمد هلل "

بطريقة زخرفية على أرضية خضراء .وقد زخرف المحراب فى كوشتيه بزخارف نباتية باللون
الزيتي على أرضية بيضاء يعلوها شريط كتابي عبارة عن آية قرآنية باللون األسود على أرضية

زرقاء نصها " فنادته المالئكة وهو قائم يصلى فى المحراب" ،12ويحيط بذلك كله إطار زخرف
بجفت العب ذو الميمة (لوحة .)01

ويؤطر حنية المحراب من الجانبيين إفريزين يشغلهما سيقان نباتية متموجة ملونة باللون األسود
على أرضية بيضاء ،ويتوج واجهة المحراب صف من الشرافات الملونة باللون البني ترتكز على
صفين من المقرنصات الملونة باللون الذهبي على أرضية بيضاء (لوحة .)01
المنبر (لوحة )01
10

لم نجد أي ترجمة عن سيدي أحمد الصوام فى المصادر أو كتب الترجمة المتاحة.

 11سورة البقرة ،آية .011

 12سورة آل عمران ،آية .10
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يقع المنبر على يمين المحراب ،وهو تحفة خشبية فنية دقيقة الصنع ،ويبلغ طوله  1.01م
وعرضه  51سم وارتفاعه  1.11م .ويتكون من باب المقدم وريشتين ودرابزين وبابي الروضة
وجوسق تعلوه قمة كمثرية الشكل ،وتفصيل ذلك انه اتبع فى صناعته وزخرفته نفس أسلوب
صناعة وزخرفة المنابر المملوكية والعثمانية .أما باب المقدم فهو عبارة عن فتحة مستطيلة الشكل

يغلق عليها مصراعان ،وقد زخرف جانبي هذا الباب بأشكال هندسية ،كما يعلوه قبة مفرغة
يتوجها هالل .ويفضى باب المقدم الى سلم يتكون من  00درجة تنتهي عند جلسة الخطيب ،وقد
أوجد الصانع على جانبي السلم ريشتين نفذت بأسلوب التجميع على هيئة أشكال هندسية مختلفة،
يتوسطها طبق نجمي كبير فى وسط الريشة .ويحيط بكل ريشة إطار من الزخارف الهندسية على
شكل مربعات ومستطيالت  ،كما يعلوها درابزين خشبي خال من الزخارف (ويعتقد انه كان به

حشوات ولكنها مفقودة اآلن) .ويحتوى المنبر فى الجانبين من أسفل على بابي روضة متشابهين،

كل منهما عبارة عن فتحة باب معقودة بعقد نصف دائري يعلوها زخارف هندسية مختلفة تشبه
تلك الموجودة على ريشتي المنبر (لوحة .)01
ضريح سيدي خميس (لوحة )02
يقع هذا الضريح داخل مساحة المسجد الداخلية ،حيث يلي الباب الرئيسي للمسجد مباشرة بالقرب

من الجدار الجنوبي الغربي (شكل  ، ،)2ويحيط بالضريح مقصورة معدنية مستطيلة الشكل

(2.12م*2.01م) ارتفاعها  2.3م ،يعلوها قبة ضحلة ارتفاعها 2.01م .وقد زخرفت جوانب هذه
المقصورة بأشكال أطباق نجميه وتشكيالت هندسية مختلفة (لوحة  .)02ويتم الدخول الى داخل
المقصورة من خالل باب معقود يؤدى الى التركيبة التى تعلو قبر سيدي خميس.

ويكتنف المقصورة من األركان أربعة أعمدة  -تشبه األعمدة الحاملة لسقف المسجد – تحمل
عقود مدببة والتى تحمل بدورها القبة التى تغطى الضريح ،وهى قبة بصلية الشكل (لوحة )03

تتكون منطقة انتقالها من  1حطات من المقرنصات تأخذ شكل المثلث المقلوب قاعدته ألعلى

(لوحة  ،)00كما تشتمل رقبتها على مجموعة من النوافذ المعقودة .ويالحظ ان هذه القبة خالية
من الزخارف بكل من باطنها و ظاهرها (لوحة ( ،)03لوحة .)00

وتجدر االشارة الى أن الضريح سابق فى بنائه على المسجد ،وبالتالى فقد كان من األسباب
الرئيسية فى بناء المسجد  ،لذلك كان له تأثير فى تخطيط المسجد فجاء موقعه يتوسط امتداد

أروقته على عكس العمائر الدينية المملوكية والعثمانية التى كان يشغل فيها الضريح أحد زوايا
المنشأة.
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الدراسة التحليلية
يتضح من الدراسة التسجيلية الوصفية لمسجد سيدي خميس أن المعمار قد تأثر أثناء تصميمه

للمسجد وتشكيله لوحداته وعناصره المعمارية تأث ار كبي ار بالطرز المعمارية والفنية للعصر
المملوكي ،وهو ما كان يميز عصر الخديو عباس حلمي الثاني الذى اهتم بشكل خاص بإحياء

طرز العمارة المملوكية.13
التخطيط (شكل )2

يتبع مسجد سيدي خميس التخطيط ذو األروقة دون الصحن ،والذي يطلق عليه مسمى "التخطيط
غير التقليدي" تميي از له عن التخطيط المكون من صحن وظالت والذي يطلق عليه مسمى
"التخطيط أو المسجد التقليدي" ،ويتكون هذا التخطيط من مساحة مستطيلة أو مربعة تنقسم
بواسطة عدد من البائكات إلى عدد من األروقة ،ويختلف عدد هذه البائكات من مسجد إلى آخر،

وتتكون هذه البائكات من صفوف من األعمدة أو الدعامات تعلوها عقود تتجه موازية لجدار

القبلة أو عمودية عليه ، 14وقد تنوعت التغطيات في هذا النوع من التخطيط طبقا للظروف البيئية

والمناخية ،فمنها األسقف الخشبية المتنوعة ومنها األسقف الحجرية .15ويعد هذا التخطيط أحد

الحلول المعمارية التي لجأ إليها المعمار المسلم منذ فترات مبكرة  -إلى جانب التخطيط التقليدي
المكون من صحن وظالت  -لتوفير مساحة تصلح إلقامة الصلوات الخمس ،حيث أن هذا

التخطيط يتناسب مع المساحات الصغيرة الحجم والتي يبني عليها مساجد صغيرة تقام بها

الصلوات الخمس .16ولقد ظهر هذا التخطيط ألول مرة فى مصر فى العصر المملوكي البحري
فى خانقاة أيديكين البندقدارى بشارع السيوفية (201هـ0201/م) ،ثم واصل تطوره خالل الفترات
اإلسالمية المتالحقة حتى أصبح أكثر أنواع التخطيطات شيوعا وانتشا ار خالل العصر العثماني

13

إبراهيم إبراهيم أحمد عامر ،العمائر الدينية بمدينة القاهرة فى عصر إسماعيل وتوفيق وعباس حلمي الثاني،

14

محمد حمزة الحداد ،العالقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطيط المعماري للمدرسة في العصر المملوكي،

ص.21

بحث في (كتاب ندوة تاريخ المدارس في مصر اإلسالمية ،أعدها للنشر عبد العظيم رمضان ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب( ،القاهرة0552 ،م) ،ص.201

15

محمد حمزة الحداد ،موسوعة العمارة اإلسالمية في مصر من الفتح العثماني حتى عهد محمد علي (-521

16

العربي صبري عبد الغني عمارة ،دراسة مقارنة لطراز العمائر الدينية المملوكية البحرية الباقية بمدينتي القاهرة

0221هـ 0010-0103 /م ) .المدخل ،مكتبة زهراء الشرق( ،القاهرة ،)0550 ،ص.01

ودمشق( ،دكتوراه ،كلية اآلثار ،جــامعة القاهرة ،)2111 ،ص.21
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وعصر أسرة محمد على ،سواء في مدينة القاهرة أو في غيرها من المدن والقرى المصرية
األخرى .ومن أمثلة المساجد التى صممت وفقا لهذا التخطيط خالل الفترة موضوع الدراسة
(عصر الخديو عباس حلمي الثاني) :مسجد السيدة نفيسة (0101-0101هـ0052-0052/م)،
مسجد إبراهيم كتخدا عزبان (0105هـ0512/م) ،ومسجد السيدة سكينة (0122هـ0511/م)

بمدينة القاهرة ،كما ظهر خارج مدينة القاهرة فى عدد من المساجد منها على سبيل المثال ال

الحصر المسجد العباسي ببورسعيد (0122هـ0511-0511/م).17
الواجهات (شكل ( ،)0لوحة )2

تعتبر الواجهات من أهم عناصر التشكيل المعماري الخارجي لمسجد سيدي خميس ،وقد ارتبط
تنظيم هذه الواجهات ارتباطا وثيقا بالتخطيط العام للمسجد والشوارع المحيطة به .وقد نفذت تلك
الواجهات على الطراز المملوكي من خالل تقسيمها الى دخالت رأسية متوجة من أعلى بصدر
مقرنص تم توزيعها بشكل متناغم ،وتشتمل كل دخلة منها على شباك سفلى مستطيل الشكل
يغشيه حجاب من المصبعات الحديدية ،يعلوه شباك على هيئة القندلية المغشاة بالجص المعشق

بالزجاج الملون (لوحة  .) 1وقد حرص المعمار على أن يقيم على الواجهة الرئيسية الوحدات
والعناصر المعمارية الهامة مثل :المدخل الرئيسي  ،القبة ،والمئذنة ،من خالل جعلها جزءا من
مكونات الواجهة ونجح في إيجاد توازن وتناسق جميل بين هذه المكونات ،وهو األسلوب الذى بلغ
أوج ازدهاره فى العصر المملوكي.

كتلة المدخل (شكل ( ،)0لوحة )1
تأثر فيه المعمار بالمداخل المملوكية ذات الحجر الغائر والتى بلغت قمة تطورها فى العصر
المملوكي الجركسى ،ويعتبر مدخل مدرسة الظاهر بيبرس البندقدارى المندثرة بشارع المعز
(222-221هـ0221-0222/م) هو أول مثال لهذا النوع من المداخل فى مصر ،وتجدر
اإلشارة الى أن الشام قد عرفت هذا النوع من المداخل قبل مصر فى القرن (2هـ02/م) حيث

ظهر فى مدرسة شاد بخت بحلب .18ويتوج المدخل من أعلى عقد مدائني طاقيته ذات زخرفة

17

عبد اهلل كامل موسى ،المسجد العباسي ببورسعيد .دراسة معمارية أثرية مقارنة ،بحث ضمن كتاب المؤتمر التاسع

لالتحاد العام لآلثاريين العرب ،المجلس األعلى للدراسات العليا والبحث التحاد الجامعات العربية( ،القاهرة،)2112 ،
ص.102
Creswell (K.A.C.), The Muslim Architecture of Egypt, (Oxford, 1952pl. 45.
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إشعاعية وترتكز على تخويصات ،وقد ظهر هذا النوع من تتويج المداخل ألول مرة بمصر فى
مدخل خانقاة األشرف برسباى بصحراء المماليك (011هـ0122/م).
وتتوسط كتلة المدخل الواجهة الرئيسية للمسجد ،وهى من الظواهر المعمارية التى انتشرت فى

العصرين الفاطمي واأليوبي ،ثم استمر هذا التأثير بعد ذلك – ولكن بشكل محدود  -في العصر

المملوكي بشقيه ،19حيث يالحظ اختالف موقع المدخل في العصر المملوكي عما كان عليه في
العمائر الدينية الفاطمية واأليوبية ،حيث التزم المعمار المملوكي بمراعاة أكثر من اتجاه عند

تحديد موقع كتلة الدخول ،وبالتالي اعتاد على وضعه فى زاوية الواجهة وليس فى وسطها ،وهو
ما نراه فى الغالبية العظمى من مساجد ومدارس العصر المملوكي.20

كما أكسب المعمار مدخل مسجد سيدي خميس هيئة أكبر من هيئة الواجهة حيث جعل جدرانه

مرتفعة عنها (لوحة  ،)2وهى الظاهرة التى كانت تميز مداخل العمائر المملوكية  ،وقد ظهر هذا
النوع من المداخل خالل الفترة موضوع الدراسة (عصر الخديو عباس حلمي الثاني) فى كل من

مسجد إبراهيم كتخدا عزبان (0105هـ0512/م) ،ومسجد السيدة سكينة (0122هـ0511/م)

بمدينة القاهرة.21

وتجدر اإلشارة الى أن ظاهرة المدخل الذى يتوسط الواجهة ويرتفع عنها تعد من التأثيرات الوافدة

الى مصر من شرق العالم االسالمى حيث تميزت بها المداخل فى واجهات المساجد اإليرانية

وأضرحة بالد الهند وأفغانستان وأوزبكستان.22
المئذنة (لوحة )2

تعد مئذنة مسجد سيدي خميس من أهم العناصر المعمارية الموجودة بالمسجد ،حيث فاقت
المئذنة في جمالها وروعتها بقية العناصر المعمارية األخرى نظ ار الحتوائها على مكونات معمارية

عديدة تميزت بالدقة واإلتقان والرشاقة في نسبها المعمارية ،وكذلك بعض التكوينات الزخرفية التي

تميزت بالروعة واإلبداع والتنوع ما بين زخارف هندسية وزخارف نباتية .وتعد هذه المئذنة امتدادا
للطراز المملوكي ،حيث تكونت من قاعدة مربعة يعلوها طابق أول مثمن المسقط يعلوه طابق ثان

أسطواني المسقط يعلوه جوسق تتوجه قمة المئذنة الكمثرية الشكل .وتجدر االشارة الى أن هذا
19

أحمد فكري ،مساجد القاهرة ومدارسها .الجزء الثاني (العصر األيوبي)( ،القاهرة ،)0525 ،ص.31 -31

20

Kessler (C.), Funerary Architecture within the City, (Colloque International Sur
L'histoire Du Caire, 1969), p. 267.
 21إبراهيم إبراهيم أحمد عامر ،العمائر الدينية بمدينة القاهرة فى عصر إسماعيل وتوفيق وعباس حلمي الثاني،
ص.100

22

ثروت عكاشة ،القيم الجـمالية في العمارة اإلسالمية ،دار الشروق( ،القاهرة ،)0551 ،لوحة.020
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النمط المعمارى للمآذن قد ظهر ألول مرة فى مصر بمئذنة سالر وسنجر الجاولى بشارع عبد

المجيد اللبان (311هـ 0111 /م) التي ترجع للعصر المملوكي البحري ،ثم استمر هذا الطراز

بعد ذلك فى العصر المملوكي الجركسى ،حيث أصبح سائدا فى تصميم غالبية المآذن العصر
المملوكية الجركسية.23

وقد حرص معمار مسجد سيدي خميس على اختيار موقع المئذنة بدقة ،فقام ببنائها بإحدى زوايا
الواجهة الرئيسية (شكل  ،)0ويرجع ذلك الى عدم توافر السمك الالزم على امتداد جدار الواجهة
مما دفعه إلى بروز كتلة قاعدة المئذنة عن سمت الواجهة (لوحة  ،)2ويالحظ أن المعمار قد
تأثر ببعض مآذن العصر المملوكي الجركسى ،ومن ابرز أمثلتها مئذنة مدرسة الغوري بالغورية

(501-515هـ 0111-0111 /م) والتي شيدها المعمار في الزاوية الجنوبية الشرقية للمدرسة
وتمتاز هذه المئذنة بأن قاعدتها شديدة البروز عن سمت واجهة المدرسة .24كذلك فقد حرص

المعمار أن تكون المئذنة من العناصر الرئيسية التى تشكل جزءا من الواجهة الرئيسية والتي
تضفي هي والقبة على المظهر الخارجي للمسجد توازنا يرتاح إليه النظر(لوحة .)2
أما فيما يتعلق بزخارف المئذنة فهي تعد امتدادا لمثيالتها فى العصر المملوكي ،حيث حليت
زوايا الطابق المثمن بحزم من أعمدة ثالثية مندمجة ،كما حليت واجهاته بدخالت معقودة بعقود
مختلفة حيث حرص المعمار على أن يميز هذا البدن المثمن الذي يعلو القاعدة بوجود هذه
الدخالت والفتحات في تناسق رائع وتصميم بديع ،وينتهي هذا الطابق من أعلى بشريط من
الزخارف النباتية والهندسية دقيقة الصنع (لوحة  .)3أما الطابق األسطواني فقد زخرف بزخارف

نباتية متشابكة منفذة بأسلوب الحفر البارز في الحجر(لوحة .)0
المحراب (لوحة )01

ينتمي هذا المحراب الى المحاريب الحجرية المزينة بألوان ورسوم زيتية ،وقد ظهر هذا النوع من
المحاريب وانتشر فى عصري الخديو توفيق (0115-0252هـ0052-0035/م) والخديو عباس

حلمي الثاني (0111-0115هـ0501-0052/م) ،25ومن أمثلة ذلك :مسجد اإلمام الشافعي
23

عبد اهلل كامل موسى ،تطور المئذنة بمدينة القاهرة من الفتح العربي وحتى نهاية العصر المملوكي .دراسة

معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم اإلسالمي ( ،دكتوراه ،كلية اآلثار ،جامعة القاهرة ،)0555 ،ص .121
Aboseif (D.), The Minarets of Cairo, The American University in Cairo Press, (Cairo, 24
1985), p.149
 25تجدر اإلشارة الى أن العامل المادي ليس هو ما دفع الفنان الى استخدام ألوان الزيت فى زخرفة محاريب تلك
الفترة ،ولكن يمكن القول بأن الدافع الرئيسى وراء ذلك هو شيوع استخدام ألوان الزيت فى تزيين عمائر تلك الفترة
(دينية – مدنية – جنائزية) فى مصر وأوروبا وتركيا ،حيث أن حالة مصر االقتصادية كانت قد تحسنت فى تلك

- 333 -

Moataz Marie

(0115-0111هـ0052-0002/م) ،مسجد قوصون (0100-0251هـ0051-0031/م)،
ومسجد السيدة سكينة (0122هـ0511/م) .وقد استخدمت ألوان متعددة فى زخرفة هذا النوع من
المحاريب مثل البني واألصفر واألزرق الداكن والفاتح واألبيض ،والتى تأخذ نفس هيئة الكسوة
الرخامية بحيث ال تختلف فى شيء عن المحاريب الحجرية المكسوة بالوزرات الرخامية من حيث

أساليب وطرق الزخرفة .وتجدر اإلشارة الى أن هذه الزخارف كانت ال ترسم على حجر المحراب

مباشرة ،حيث كان يغطى أوال بمعجون مكون من زيت وزنك وغراء واسفيداج ،ثم يصنفر جيدا
بعد جفافه ،وبعد ذلك يدهن بزيت والكيه ،وأخي ار تنقش عليه الزخارف بأنواعها.
العناصر الزخرفية
تنوعت العناصر الزخرفية بمسجد سيدي خميس ما بين زخارف نباتية وزخارف هندسية ونقوش
كتابية ،ويالحظ أن جميع زخارف المسجد من الخارج منفذة بأسلوب الحفر البارز ،أما زخارف
المسجد من الداخل فمنفذة بأسلوب الرسم بألوان زيتية مختلفة ماعدا زخارف المنبر التى نفذت

بأسلوب الحفر البارز.
الزخارف النباتية

تمثلت فى :زخارف األرابيسك

26

والتى تزين البدن االسطواني للمئذنة (لوحة  ،)0باإلضافة الى

األفرع على هيئة القلوب أو الكليات والتى تزين البدن االسطواني للمئذنة (لوحة  ،)0الشريط
الفترة وخاصة فى عصر الخديو عباس حلمي الثاني ،كما أن الفترة السابقة لهذا العصر قد شهدت إنشاء مبان تبرز
مقدار الغنى الفني الذى يعكس البذخ الما دي الذى أنفق من أجلها ،وليس من المعتاد أن يقصر المرء فى اإلنفاق
على بيت من بيوت اهلل ،كما أن فناني هذا العصر والذين تخرجوا على يد لجنة حفظ اآلثار العربية كانوا من النضج
بحيث ال يقف أمامهم تنفيذ تكسية المحاريب بأي مادة سواء من الرخام أو الفسيفساء أو غيرها.

إبراهيم إبراهيم أحمد عامر ،العمائر الدينية بمدينة القاهرة فى عصر إسماعيل وتوفيق وعباس حلمي الثاني،

ص.111

 26هي من األشكال النباتية المنتشرة في الفن اإلسالمي والتي ابتكرها المسلمون وال فضل لفن سبقهم في إخراجها
ولهذا أطلق عليها باألوربية هذا االسم ( )Arabesqueأي "التوريق العربي"  ،وهى تعد قلب روح الفن اإلسالمي.
واألرابيسك هي الزخرفة المكونة من فروع نباتية وجذوع منثنية ومتشابكة ومتتابعة وفيها رسوم محورة عن الطبيعة

ترمز إلى الوريقات والزهور ،وتتألف من عناصر زخرفية محورة وأنصاف مراوح نخيلية ذات فصين تتداخل جميعها
بطريقة هندسية منسقة ،وقد ينبثق منها مراوح نخيلية كاملة وأنواع أخرى من األزهار والثمار .وجتدر اإلشارة اىل أن
األرابيسك بصورها املتطورة بدأ تارخيها يف الزخارف اجلصية مبدينة سامراء يف القرن ( 3هـ 9 /م ) ومنها انتشرت يف أرجاء العامل اإلسالمي شرقاً

وغربا .راجع:
;Davis (R.H.C.), The Mosques of Cairo, Middle East Publications, (Cairo, 1944), p.7.
Shafi'I (F.M.), Simple Calyx Ornament in Islamic Art, (Cairo, 1956), p.11.; Kuhnel,
Arabesque, Encyclopedia of Islam, Vol. I, (2nd Edition), (London, 1960), p.558.
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الزخرفى الذى يعلو التجاويف الرأسية الموجودة بأسفل بدن المحراب ،وكوشتى المحراب (لوحة
 ،)01كما ظهرت أشكال الوريدات ذات الفصوص أو الوريقات فى كوشتى وجانبي المحراب
(لوحة  ) 01ومحيط جدران المسجد من الداخل ،الزخارف المفرغة لبعض قندليات المسجد ،والبدن
االسطواني للمئذنة (لوحة  ،)0الشرافات التى تتوج الواجهة الرئيسية (لوحة  ،)2واألحجبة الحجرية
المتوجة لشرفات المئذنة (لوحة ( )3لوحة  ،)0كما استخدمت أشكال السيقان النباتية المتموجة
فى زخرفة محيط جدران المسجد من الداخل وجانبي المحراب (لوحة  ،)01وأخي ار فقد ظهرت

زخرفة الورقة الثالثية فى الجزء األوسط من بدن المحراب (لوحة  ،)01الشريط الزخرفى المتوج
للبدن المثمن للمئذنة (لوحة  ،)3البدن االسطواني للمئذنة (لوحة  ،)0الشرافات التى تتوج الواجهة

الرئيسية (لوحة  ،)2واألحجبة المتوجة لشرفات المئذنة (لوحة ( )3لوحة .)0
الزخارف الهندسية
تنوعت وتعددت أشكال الزخارف الهندسية فى المسجد ،والتى تتمثل فى :األشرطة او التجاويف

الرأسية والتى ظهرت فى كل من الجزء السفلى من المحراب (لوحة  )01والجزء السفلى من
جدران المسجد من الداخل ،والزخارف اإلشعاعية التى تزين طاقية المحراب (لوحة  )01وعقود

الدخالت الموجودة بأضالع البدن المثمن للمئذنة (لوحة  ،)3وكذلك الزخارف الزجزاجية التى

تزين األعمدة المدمجة بالطابق المثمن للمئذنة (لوحة  ،)3باإلضافة الى أشكال األسهم التى
ظهرت بأسفل باب المقدم وعلى الشريطين الزخرفيين بأعلى وأسفل الطابق األسطواني للمئذنة

(لوحة  ،)0كما ظهرت أشكال المربعات والمستطيالت بالشريط المحدد لريشتي المنبر(لوحة )01

وعلى مصراعي الباب المؤدى لغرفة ضريح سيدي أحمد الصوام ،وكذلك أشكال الدوائر حول كل

من كوشتى عقد المدخل الرئيسي (لوحة  )1وكوشتى المحراب (لوحة .)01

كما استخدم الفنان أشكال أخرى من الزخارف الهندسية مثل زخارف المفروكة
الدخول الرئيسي (لوحة  ،)1وزخارف الدقماق
27

28

27

بمصراعي باب

التى تزين الجزء األوسط من مصراعي باب

ال مفروكة فى االصطالح الفني والمعماري الدارج عبارة عن وحدة هندسية تعتمد على الخطوط القائمة والمنكسرة

فى تكوينها وتشبه الحرف االفرنجى" "Tالذى يتقابل مع آخر بشكل معكوس ،وهذه الوحدة إما معدولة أو مائلة ،وقد
أطلق عليها لفظ المفروكة من قبل أهل الصنعة نسبة الى المفراك الذى يستخدم فى فرك األطعمة لدى أهل الصعيد،

ويرجع ظهور هذا النوع من الزخارف الهندسية الى العصر المملوكي.

شادية الدسوقي عبد العزيز ،أشغال الخشب فى العمائر الدينية العثمانية بمدينة القاهرة( ،ماجستير ،كلية اآلثار،
جامعة القاهرة ،)0501 ،ص.102

28

يتألف هذا الشكل الهندسي من نجمة سداسية األضالع يحيط بها بهيئة سداسية أشكال متعددة األضالع غير

منتظمة ،وقد أطلق عليه اسم الدقماق نظ ار ألنه يشبه اآللة التى يستخدمها أهل الصنعة من النجارين فى الطرق
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الدخول الرئيسي (لوحة  ،)1باإلضافة الى زخارف المعقلى

29

التى ظهرت فى ريشتي المنبر

(لوحة  ،)01أعلى بابي الروضة (لوحة  ،)01وجوانب مقصورة الضريح (لوحة .)02
باإلضافة الى ما سبق ،استخدم الفنان الزخارف النجمية والتى تعد العنصر الغالب بين الزخارف
الهندسية المختلفة فى المسجد ،وقد تعددت أشكال هذه الزخارف النجمية ما بين رباعي وخماسي
وسداسي وثماني ،الى جانب الطبق النجمى الكامل الذى يمثل أعلى مراحل تطور األشكال
النجمية .وقد ظهرت هذه الزخارف النجمية المتعددة فى الكتفان البارزان لكتلة المدخل الرئيسي

(لوحة  ،)1الجزء العلوي من جوانب قاعدة المئذنة (لوحة  ،)3األحجبة الحجرية لشرفات المئذنة
(لوحة ( )3لوحة  ،)0جوانب مقصورة ضريح سيدي خميس (لوحة  ،)02ريشتي المنبر (لوحة
 ،)01وأخي ار الزخارف الجصية المفرغة بقندليات المسجد.
النقوش الكتابية
استخدم الفنان النقوش الكتابية بشكل قليل نسبيا فى زخرفة المسجد ،ويمكن حصرها فى النص

التأسيسي للمسجد والموجود على أعمدة المسجد (لوحة  ،)0وأسماء اهلل الحسنى التى تزين محيط
جدران بيت الصالة ،باإلضافة الى بعض اآليات القرآنية التى تزين بدن المحراب (لوحة ،)01

الشريط الكتابي الذى يعلو المحراب (لوحة  ،)01الشريط الكتابي الذى يعلو الباب المؤدى الى
الزيادة الحديثة ،وأخي ار الدخلة المصمتة بالجدار الشمالي الشرقي ،وقد نقشت جميعها باستخدام
خط النسخ.
الدراسة السياحية
على الرغم من األهمية التاريخية واالثرية لمسجد سيدى خميس ،إلى جانب أهميته الدينية فى
نفوس أهالى قرية ساحل الجوابر ،إال انه يعانى من حالة اهمال شديدة أدت الى سوء حالة
عناصره المعمارية والفنية ،باالضافة الى أن المسجد مغلق بقرار من النيابة العامة منذ عام

والمعروفة باسم الدقماق .وبالنسبة ألصل هذا التشكيل الهندسي فهو اسالمى خالص هر ألول مرة فى أمثلة كثيرة من
الزخارف الفاطمية منها زخارف طاقية محراب السيدة نفيسة والمحفوظ فى متحف الفن االسالمى.

شادية الدسوقي عبد العزيز ،إشغال الخشب فى العمائر الدينية العثمانية بمدينة القاهرة ،ص.111

29

هو عبارة عن حشوات مستطيلة طولية وأفقية رفيعة تحصر فيما بينها حشوات مربعة صغيرة ،وقد اتخذت عدة

صور مختلفة هي المعقلى القائم والمعقلى المائل والمعقلى المعكوف ،ولقد عرف هذا النوع من الزخرفة الول مرة فى
مصر خالل العصر االيوبى ،ولكنه شاع وانتشر فى العصر العثماني وعصر أسرة محمد على.

شادية الدسوقي عبد العزيز ،أشغال الخشب فى العمائر الدينية العثمانية بمدينة القاهرة ،ص.101
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 0552نظ ار لوجود نزاع ما بين و ازرة األوقاف وبين منطقة آثار المنوفية بسبب رغبة و ازرة
األوقاف فى هدم المسجد واعادة بنائه من جديد مما كان سيتسبب فى طمس معالمه األثرية.
بناء على ما سبق تقدم هذه الدراسة مقترحا للنهوض بهذا المسجد وتوظيفه سياحيا من خالل ما
يلي:




ترميم المسجد طبقا ألسـس ومعـايير صـحيحة مـن قبـل المتخصصـين حتـى ال يـؤثر ذلـك سـلبا
على قيمته األثرية الـى جانـب تجميـل وتطـوير السـاحات المحيطـة بالمسـجد ،مـع ضـرورة فـتح
المســجد واســتخدامه لتأديــة الوظيفــة األساســية لــه واحيــاء قيمتــه الدينيــة والروحانيــة فــى نفــوس
أهالي القرية ،مع األخـذ فـى االعتبـار ضـرورة خضـوع المسـجد إلـى اإلشـراف الكامـل مـن قبـل
و ازرة اآلثــار للحفــاظ علــى قيمتــه التاريخيــة واألثريــة ،وتســجيله ضــمن عــداد اآلثــار اإلســالمية
بمحافظة المنوفية.
تنشــيط حركــة الســياحة الداخليــة بمحافظــة المنوفيــة مــن خــالل وضــع برنــامج ســياحي يتضــمن
زيارة المسجد ضمن المناطق األثرية األخرى بالمحافظة وذلك عن طريق ما يلي:
 .0تنظ ــيم ع ــدد م ــن ال ــرحالت للنقاب ــات والجامع ــات والم ــدارس لزي ــارة تل ــك المن ــاطق مم ــا
يساهم فى إعادة إحياء القيمة التاريخية واألثرية لها

 .2تنشيط الحرف والصناعات المرتبطة بالسياحة مما يساهم فى توفير فرص عمل.
 .1تحسين وتطوير البنية التحتية للمحافظة والعمل على تحسين الخـدمات بتلـك المنـاطق
األثرية ،مما يساعد على تيسير سبل المواصالت إليها وتهيئتها للزيارة.
 .1تنميــة الــوعي األثــري والســياحي لــدى المـواطنين بأهميـة تلــك اآلثــار ،مــع عمــل نشـرات
وكتيبات تعريفية لها

 .1عمل حمالت دعائية لتنشيط الحركة السياحية لتلك المناطق األثرية.
ولكي يتم تحقيق المقترحات السابقة يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين الجهات المختصة
مثل و ازرة السياحة ،وو ازرة اآلثار ،وو ازرة األوقاف وأجهزة الحكم المحلى.
الخاتمة
اهتم موضوع هذا البحث بعمل دراسة أثرية تحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية لمسجد سيدي

خميس بقرية ساحل الجوابر بالمنوفية (0123هـ0515/م) ،وهى دراسة تنشر ألول مرة ،كما قدم
البحث مقترحا لتوظيف المسجد سياحيا لالستفادة من قيمته األثرية والدينية .ويمكن حصر نتائج

البحث فيما يلي:
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 .0احتفظ المسجد بتخطيطه الذى شيد عليه فى سنة (0123هـ0515/م) ،باإلضافة الى
احتفاظه بالعديد من وحداته عناصره المعمارية والفنية ،وقد أثبتت الدراسة أن تخطيط
المسجد يتبع طراز المسجد ذو األروقة دون الصحن (التخطيط غير التقليدي) والذي ترجع
أصوله فى مصر للعصر المملوكي البحري ،لكنه شاع وانتشر خالل العصر العثماني
وعصر أسرة محمد على.
 .2تأثر معمار المسجد بالطرز المعمارية المملوكية فى تصميمه لغالبية الوحدات والعناصر
المعمارية للمسجد ماعدا المحراب ،والذي تأثر تصميمه وأشكال زخارفه بمحاريب العصر
المملوكي ،لكن طريق ة زخرفته تعد من األساليب التى ظهرت ألـول مرة فى عصري الخديو
توفيق وعباس حلمي الثاني ،حيث استخدم المعمار فى زخرفته أسلوب الرسم بألوان زيتية
والذي حل محل الكسوة الرخامية للمحاريب.
 .1على الرغم من قلة تنوع النقوش الكتابية ،إال أن المسجد شهد تنوعا كبي ار فى زخرفته وتزيينه
باستخدام الزخارف النباتية والهندسية ،حيث ظهرت الزخارف النباتية فى األشكال التالية:
األرابيسك ،الورقة النباتية الثالثية ،األفرع على هيئة القلوب أو الكليات ،الوريدات ذات
الفصوص أو الوريقات ،والسيقان النباتية المتموجة .أما فيما يتلق بالزخارف الهندسية فقد
ظهرت فى األشكال التالية :األشرطة أو التجاويف الرأسية  ،الزخارف اإلشعاعية ،الزخارف
الزجزاجية ،أشكال األسهم ،أشكال المربعات والمستطيالت ،أشكال الدوائر ،زخارف المفروكة
والمعقلى والدقماق ،وأخي ار الزخارف النجمية والطبق النجمى .وتجدر اإلشارة الى أن جميع
زخا رف المسجد من الخارج منفذة بأسلوب الحفر البارز ،أما زخارف المسجد من الداخل
فمنفذة بأسلوب الرسم بألوان زيتية ماعدا زخارف المنبر التى نفذت بأسلوب الحفر البارز.
وفى النهاية توصى الدراسة بما يلي:
 .0تسجيل هذا المسجد ضمن عداد اآلثار اإلسالمية بمحافظة المنوفية
 .2توظيف المسجد سياحيا بما يتفق مع أهميته األثرية والدينية.
قائمة المراجع والمصادر
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طنطا.)0551 ،
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English Abstract
Mosque of Sidi Khamees in the village of Sahil al-Jawaber
in Menoufia (1327 H./1909 A.D.)
This research seeks to publish for the first time a study for the Mosque of
Sidi Khamees in the village of Sahil al-Jawaber in Menoufia, which has
an archaeological, historical and religious significance. The research
begins with a theoretical study highlights the location, the founder and
history of the mosque, then the research provides a descriptive and
analytic study for the plan of the mosque with its architectural and artistic
elements. In addition, the research provides a tourist study including some
suggestions that will help in the revival of the mosque and its tourist
development. Finally, the results of the research proved the
archaeological, historical and religious importance of the mosque.
Keywords: Sidi Khamees - Sahil al-Jawaber - the architectural
description - the analytic study - the tourist study
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