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Abstract  

The paper aims at identifying the role of employing the strengths in the development              

of tourism marketing in the northern state of Sudan by addressing the experience of the state                

in the field of tourism marketing, where the problem lies in the weakness of tourism               

marketing in the northern state. Thus, the importance of the paper lies in the growing role that                 

the tourism industry can play in bringing direct benefits to societies, which can be achieved               

by exploiting the strengths of tourism development. 

The paper used descriptive analytical methodology to produce the most important           

results: The existence of a marketing strategy for tourism in the northern state, and provides               

the necessary infrastructure for the development of tourism in the state, and that the strengths               

in the internal environment is the availability of tourist attractions component human and             

material, but the financial component needs to support, The strength in the external             

environment is the appropriateness and appropriateness of the legal, social, natural and            

political environment, and, to some extent, the economic and technological environment. The 

paper presented recommendations on: Emphasis on the role of employing the strengths and             

elements (the existence of a marketing strategy for tourism, transforming the tourism            

components into an integrated tourist product, providing incentives for investment in tourism,            

providing the necessary infrastructure for the development of tourism), through specific and            

clear procedures In order to activate them in the targeted sector and help in identifying the                

fundamental issues facing the tourism sector and then to make rational strategic decisions that              

support the development of the services of the tourism sector in general and the development               

of tourism marketing in particular. 

 

Keywords: Strengths, Tourism Marketing 

 

  

 



E-Proceeding of the International Conference on Economic, Entrepreneurship and Management 2019 
(ICEEM2019) 

Paper ID: 016-010 
 

 (دور توظیف نقاط القوة في تطویر التسویق السیاحي بالوالیة الشمالیة (السودان
 الدكتور/ مدثر حسن سالم عزالدین

 أستاذ الموارد البشریة المشارك بجامعة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة
  

 المستخلص:

الشمالیة بالوالیة السیاحي التسویق تطویر في القوة نقاط توظیف دور علي التعرف إلي الورقة                تهدف

السیاحة تسویق ضعف في المشكلة تكمن حیث السیاحي، التسویق مجال في الوالیة تجربة تناول خالل من وذلك                   بالسودان،

الدور في الورقة أهمیة تأتي وعلیه، السیاحي. التسویق تطویر في القوة نقاط توظیف عدم بسبب الشمالیة، الوالیة                   في

استغالل خالل من تأتي أن یمكن والتي للمجتمعات، مباشرة منافع تحقیق في السیاحة صناعة تلعبه أن یمكن الذي                    المتعاظم

 نقاط القوة المتوفرة في تطویر السیاحة.

بالوالیة للسیاحة تسویقیة إستراتیجیة وجود أهمها: بنتائج لتخرج التحلیلي، الوصفي المنهج الورقة              استخدمت

عناصر توفر في تتمثل الداخلیة البیئة في القوة نقاط وأن بالوالیة، السیاحة لتطویر الالزمة األساسیة البنیات وتوفر                   الشمالیة،

في تتمثل الخارجیة البیئة في القوة نقاط أن كما لدعم، المالي المكون یحتاج لكن والمادي، البشري المكون السیاحي                    الجذب

قدمت ثم ومن والتكنولوجیة. االقتصادیة البیئة ما حد وإلى والسیاسیة، والطبیعیة واالجتماعیة القانونیة البیئة ومواتاة                 مالئمة

للسیاحة، تسویقیة إستراتیجیة (وجود وعناصرها القوة نقاط توظیف دور علي والتأكید االهتمام حول: تدور توصیات                 الورقة

األساسیة البنیات توفر السیاحة، في لالستثمار التشجیعیة المزایا توفر متكامل، سیاحي منتج إلي السیاحة مقومات                 تحویل

القضایا تحدید في والمساعدة المبحوث القطاع في لتفعیلها وواضحة محددة إجراءات اتباع عبر السیاحة)، لتطویر                 الالزمة

خدمات تطویر مسیرة تدعم رشیدة إستراتیجیة قرارات صنع إلي التوجه ثم ومن السیاحة قطاع یواجهها التي                  الجوهریة

 قطاع السیاحة عامًة وتطویر تسویق السیاحة خاصًة.

 الكلمات المفتاحیة:   نقاط القوة ، التسویق السیاحي .
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 1. المقدمة:

وتستمر السائح قدوم قبل من تبدأ والتي وغیرها، والفنیة التسویقیة اإلداریة األنشطة من العدید یتضمن السیاحي التسویق                   إن
ومحددة، جیدة بعالقات والخاصة منها الحكومیة السیاحیة المؤسسات مختلف تتمتع أن المنطقي من فإنه علیه عودته.                  لبعد
بعناصره السیاحي للتسویق سلیم علمي تخطیط وجود یتطلب وهذا المنشودة، األهداف حسب السیاحیة العملیة سیر                 لضمان
فإن وعلیه، أخري. جهة من اقتصادي وكرافد جهة من إنساني كنشاط السیاحة لوجود األكیدة الضمانة یمثل                  المختلفة
من كغیرها والسیاحة بلد. أي في السیاحیة الصناعة تطویر في تبنیها یجب التي المطلوبة األمور من التسویقي                   التخطیط
المواقع تنوع منها السیاحة نشاط على الداخلیة العوامل من مجموعة تؤثر ، بها المحیطة بالبیئة تتأثر االقتصادیة                   األنشطة
وخدمات النقل مثل المساعدة والخدمات والمطاعم، الفنادق مثل المتكامل، التسویقي المزیج عناصر وجود               السیاحیة،
وتنفیذ لوضع داعمة قوة نقاط یعتبر ذلك كل ومیاه. وكهرباء ومطارات معبدة طرق من البنیات توفر بجانب                   االتصال
واالقتصادي السیاسي االستقرار السیاحة نشاط علي المؤثرة الداخلیة العوامل من كذلك السیاحي. للتسویق فعالة                إستراتیجیة
بما وذلك السیاحة مجال في استثماراتهم حجم لزیادة للمستثمرین وجاذبة صالحة بیئة االستقرار هذا یمثل السیاحي البلد                   في
واالقتصادیة، السیاحیة المؤسسات مختلف بین التعاون بجانب هذا االستثمار، مخاطر ضد للمستثمر، حمایة من                یشكله
اإلستراتیجیة وضع في السیاحة لتسویق االستراتیجیین المخططین قبل من استغاللها یمكن قوة نقاط العوامل هذه                 تعتبر
لبلدهم بالقادمین المجتمع ترحیب منها االجتماعیة العوامل من بمجموعة السیاحة نشاط یتأثر كذلك المناسبة.                التسویقیة
البلد في المجتمع أفراد لدي بالنفس واالعتزاز الكرامة خاصیة جانب إلى هذا معهم، والتعامل وقبولهم السیاحة                  بغرض
التسویقیة. اإلستراتیجیة ووضع السیاحیین، المرشدین وتأهیل إعداد عند استثمارها الممكن من قوة نقاط تعتبر                السیاحي
السیاحي للبلد الدخول وتسهیالت المفتوحة األجواء سیاسة منها الخارجیة، العوامل من بمجموعة أیضا السیاحة                وتتأثر
بلد أي في وجودها یعتبر لذلك السیاحة، تسویق مجال في األساسیة العوامل من تعد العوامل هذه المناخ. تعدد                    وكذلك

 سیاحي نقاط قوة داعمة لوضع إستراتیجیة تسویقیة فعالة.

أن  إال الكلي، االقتصاد وتحریك القومي الدخل زیادة في السیاحة تلعبه أن یمكن الذي المهم الدور برغم                   ولكن
التسویق تطویر في القوة نقاط توظیف عدم خالل من الشمالیة، الوالیة في السیاحة تسویق ضعف في تكمن مشكلة                    هناك

 السیاحي مما أضعف االستفادة من ذلك القطاع بالوالیة.

منافع تحقیق في السیاحة صناعة تلعبه أن یمكن الذي المتعاظم الدور من الورقة أهمیة نبعت                 وبالتالي،
خالل من تأتي أن یمكن والتي أخرى، ومنافع ومحلیة صعبة عمالت من السیاحیة بالجواذب تتمتع التي للمجتمعات                   مباشرة
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في تجعلها یمكن متعددة سیاحیة بجواذب اهللا میزها الشمالیة الوالیة إن السیاحة. تطویر في المتوفرة القوة نقاط                   استغالل
تطویر في یسهم أن یمكن بشكل السیاحي المنتج لتسویق السلیم العلمي التخطیط تم إذا هذا السیاحي، الجذب مناطق                    مقدمة
لتصبح وبالتالي عمل، وفرص وظائف یخلق مما األخرى، القطاعات بقیة تحریك وبالتالي بالوالیة، السیاحي                القطاع
بیانات توفیر في عملیا الورقة تسهم أن یمكن القدر وبهذا والوالیة. المواطن دخل زیادة في یسهم اقتصادي مورد                    السیاحة

  ومعلومات وإضاءة لجوانب كان مغفول عنها في التسویق السیاحي بالوالیة وإمكانیة تطویر القطاع السیاحي.

قدر وتوفیر السیاحي التسویق مجال في الشمالیة الوالیة تجربة علي التعرف إلي الورقة رمت                وعلیه،
بعض تقدیم إضافة القرارات، اتخاذ في تفیدهم أن یمكن المجال هذا في والباحثین للمهتمین والبیانات المعلومات                  من

  المقترحات والتوصیات التي یمكن أن تسهم في تطویر تسویق السیاحة بالوالیة.

1992) حسن السید، قسم أجرى فقد السیاحي، بالتسویق العالقة ذات السابقة الدراسات من العدید               وهناك
تمثلت حیث المستقبل، ومؤثرات الحاضر دالالت خالل من السودان في السیاحیة التنمیة تناول إلى هدفت دراسة                  م)
والبعد األساسیة، البنیات توافر وعدم بالسیاحة، الوعي ضعف إلى ذلك ویعزى بالسودان، السیاحة صناعة فشل في                  المشكلة
السیاحة على الخاص القطاع وتركیز السیاحي الجذب مشاریع تنفیذ في العام القطاع قدرة وتدني السیاحیة، األسواق                  عن
العالمیة، السیاحة اتجاهات مع تتوافق وهي فریدة، سیاحیة بجواذب یتمتع السودان أن إلیها توصل التي النتائج وأهم                   السالبة.
في دولیین بخبراء فاستعانوا للسیاحة سلیمة عملیة خطوات عمل حاولوا السودان في السیاحیة الصناعة بأمر القائمین                  وأن
(2006م) األمین فائقة العوض، وأجرت لتنمیته. خطط ووضعت السیاحي العمل تنظم تشریعات سنت كذلك المجال،                 هذا
التحتیة البنیة مستوى على والتعرف بالسودان، الفندقیة السیاحیة الخدمات تسویق استراتیجیات تناول إلى هدفت                دراسة
الدرجة فنادق في الفندقیة الخدمات جودة ومستوى السیاحیة، للخدمات ترویج وجود مدى ومعرفة السیاحیة األثریة                 للمناطق
إستراتیجیة وجود عدم في المشكلة تمثلت حیث الخرطوم، بوالیة الممتازة الدرجة فنادق على بالتطبیق وذلك                 األولى،
وعدم واألثریة، السیاحیة للمناطق التحتیة البنیات ضعف وكذلك بالسودان، والفندقة السیاحة لصناعة ومحددة               واضحة
العدید الى الباحث وتوصل لها. الخارجي الترویج لضعف باإلضافة والطبیعیة، والبشریة السیاحة لمقومات الجید                االستغالل
نشاط تفعیل على والعمل والفندقي السیاحي للقطاع مستقبلیة وخطط تسویقیة إستراتیجیة وجود في تمثلت التي النتائج                  من
بالقطاعین الدولة اهتمام وعدم السیاحیة، السوق في الخارجي االستثمار باب بفتح وذلك المجال، هذا في والتوسع                  القطاعین
هذا تنمیة بصدد خطط ووجود المدفوعات، میزان في القطاعین مساهمة عدم نجد وبالتالي األخرى، بالقطاعات قورن                  إذا
المناطق لتلك التأمین خدمات وتقدیم السیاحیة للمناطق التحتیة البنیات تطور على والعمل التسهیالت بعض وتوفیر                 القطاع
العالمي، المستوى على ممتازة خدمات هنالك وأن السیاحیة، معوقات لمواجهة القطاع هذا في العاملین تدریب على                  والعمل
بالسیاحة للنهوض السیاحي النشاط لتفعیل االتحادیة السیاحة وزارة بها تقوم التي الترویجیة الوسائل استخدام أدى                 حیث
وحضور عمل ورش بعمل وذلك السودان، خارج والفنادق السیاحي للعمل ترویج یتم وأنه األخیرة، اآلونة في                  والفندقة
المقومات كل السودان یمتلك إذ عالمیًا، المنافسة في للدخول التطور مواكبة تتم حتى بالقطاعین الخاصة الدولیة                  المؤتمرات
االستراتیجیات على التعرف إلى هدفت دراسة (2009م) محمد هاشم فاطمة عثمان، وأجرت السیاحیة.               واإلمكانیات
إیجاد وكذلك بالوالیة، السیاحة قطاع في التسویقي المزیج عناصر ومعرفة الشمالیة، بالوالیة السیاحة قطاع في                 التسویقیة
البنیة مشروعات وجود عدم في المشكلة تمثلت حیث الشمالیة، بالوالیة السیاحة بقطاع الترویجي المزیج لتفعیل                 وسائل
یمكن الذي التسویقي الترویج وضعف بالوالیة، السیاحة تطویر في یؤثر فعال تسویقي مزیج وجود وعدم بالوالیة،                  التحتیة
السیاحي القطاع في الموظفین نظر ووجهات أراء الستطالع المیدانیة الدراسة وأجریت السیاحة. تطویر في یسهم                 أن
عالقة وجود عدم أهمها النتائج من العدید إلى الباحثة توصلت وقد الشمالیة. بالوالیة السیاحیة الخدمیة المنشات                  ومستوى
ذات معنویة عالقة ووجود السیاحي، والتطویر المواصفات وفق التحتیة البنیات توافر تبین إحصائیة داللة ذات                 معنویة
إحصائیة داللة ذات معنویة عالقة ووجود السیاسة، وانتعاش االجتماعي واألمن السیاسي االستقرار تبین إحصائیة                داللة
الترویج بین إحصائیة داللة ذات معنویة عالقة وجود عدم السیاحة، وتطویر الواضحة التسویقیة االستراتیجیات                بین
بین التسویق ثقافة وافتقار تمویلیة مشاكل السیاحي القطاع تواجه التي المشاكل أهم وأن السیاحة، وتطویر                 التسویقي
دراسة إلى هدفت دراسة (2015م) محمد عوض الصادق الرسول، عبد وأجرى السیاحة. مجال في والعاملین                  المواطنین
في المشكلة في تمثلت حیث السیاحة، تطویر في اإلستراتیجیة اإلدارة من واالستفادة الشمالیة بالوالیة السیاحة واقع                  وتحلیل
الباحث وتوصل السیاحة. قطاع في استخدامها یتم مدى أي والى اإلستراتیجیة بأهمیة السیاحة قطاع في العاملین فهم                   قصور
ألهمیتها السیاحة بثقافة اإللمام ضعف أن إال السیاحة، أنماط وتنوع بمقومات تمتاز الشمالیة الوالیة أن منها، نتائج                   لعدة
وإقامة لها والترویج االقتصادي التخطیط لدى التصور ضعف في ساهم اإلستراتیجیة اإلدارة إتباع وعدم                االقتصادیة
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(2017م) سعد سلیمان إحسان أحمد، أجرت االستراتیجي. التخطیط وقصور الرؤیة وضعف األساسیة، التحتیة               البنیات
تمثلت حیث بالسودان، والسفر السیاحة ووكاالت شركات أداء في وأثره السیاحي التسویق على للتعرف هدفت                 دراسة
الوافدة السیاحة في تعمل ال فهي الدور، بذلك تضطلع ال والسفر السیاحة ووكاالت شركات من عالیة نسبة أن في                     المشكلة
ما على وبناءًا سلبًا. علیه تؤثر فهي السیاحي، المدفوعات میزان تدعم ال وبذلك الخارجیة، السیاحة في تعمل بل المحلیة،                     أو
الوافدة السیاحة مجال في والسفر السیاحة ووكاالت الشركات أداء ضعف سبب عن رئیسیًا سؤاًال الباحث یطرح                  ذكر
وعدم والسفر، السیاحة لوكاالت التسویقي األداء ضعف منها، نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت السودان. في                 والمحلیة
أصحاب على تفرض السیاحیة بالتشریعات مواد وجود وعدم العالمیة، السیاحة لحركة السیاحیة التشریعات               مواكبة
السیاحي النشاط تنظم التي واللوائح القوانین وتقاطع والمحلیة، الوافدة السیاحة في العمل على السیاحیة والشركات                 الوكاالت

 وحركة العمل، وعدم وعي العاملین بالوكاالت بأهمیة التسویق السیاحي ودوره في جلب السیاح.

 2. اإلطار النظري:
إن والبدني. والعقلي الذهني واالستمتاع الترقیة إلى تهدف والتي اختیاریًا تتم التي االجتماعیة الحركة هي السیاحة: 1.2                 
إلى والعودة والتجوال والسفر األصلي المكان من االنتقال وهي البشریة الطبائع فإحدى واجتماعیة) (نفسیة غریزة                 السیاحة
الحدیث العصر في إلیها النظرة تغیرت وقد وإنسانیة، اجتماعیة ظاهرة مجرد الماضي في السیاحة وكانت األصلي.                  المكان
التقدم لتحقیق مواردها تنمیة في الدول من كثیر علیها تعتمد التي الهامة الصناعات من مركبة صناعة إلى                   وتطورت

1 االقتصادي واالجتماعي. 

أقطار في معینة ورغبات حاجات إلشباع تسعى التي والمؤسسات األفراد كافة السیاحي السوق یمثل السیاحي: السوق 2.2                 
مساعدة وسائل خالل ومن وثقافي ودیني أثري بموقع ترتبط قد التي السیاحیة المنتجات من عدد تقدم سیاحیة أماكن                    أو
السیاحة تضم والتي المختلفة السیاحة مستویات السیاحي السوق یتضمن كما وغیرها، والمطاعم والفنادق بأنواعه                كالنقل

2 المحلیة واإلقلیمیة والدولیة.

واإلقلیمیة المحلیة السیاحیة المنظمات بها تقوم التي والفنیة اإلداریة األنشطة هو السیاحي التسویق السیاحة: تسویق 3.2                
یؤدي بما فیها والتأثیر اجتذابها على والعمل المختلفة األسواق في – والمستقبلیة الحالیة – المتاحة الفرص لتحدید                   والدولیة

3  إلى تنمیة الحركة السیاحیة القادمة من هذه األسواق.

 4.2 خصائص التسویق السیاحي:  تتلخص خصائص كل من التسویق السیاحي في الشكل األتي:

 شكل رقم (1) یوضح خصائص التسویق السیاحي

 

 

 

 

 
 
 
 

  المصدر:  السیسي، ماهر عبد الخالق (2001م).   مبادئ السیاحة . القاهرة: مجموعة النیل العربیة، ص 32
 

  السیسي، ماهر عبد الخالق (2001م).   مبادئ السیاحة . القاهرة: مجموعة النیل العربیة، ص 15 .1
   عبیدات، محمد (2000م).  التسویق السیاحي مدخل سلوكي . عمان: دار وائل للنشر، ص 2.45
 3. السیسي، ماهر عبد الخالق (2001م).   مبادئ السیاحة . القاهرة: مجموعة النیل العربیة، ص 3.32
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السیاحیة والتسهیالت والخدمات السیاحي الجذب وعناصر المغریات مجموعة السیاحي العرض السیاحي: العرض 5.2             
برامجهم لتشكیل المسوقون یستخدمها والتي إلیها السیاحیة الحركة تنمیة اجل من السیاحیة الوجهة تقدمها أن یمكن                  التي
األخر، منهما كل ویكمل متالزمین أساسیین شقین من سیاحیة وجهة أي في السیاحي العرض ویتألف المختلفة.                  السیاحیة

: 4 وهما

والتاریخیة1. الطبیعیة والموارد المغریات مجموعة في تتمثل السیاحي الجذب مقومات السیاحي: الجذب              مقومات
السیاحیة، الوجهة في الموجودة الحدیثة والحضاریة واالجتماعیة والریاضیة والعالجیة والدینیة واألثریة             والثقافیة

  والتي تشكل الركائز األساسیة للعرض السیاحي في أي دولة.
من2. له ویقدم السائح معه ویتعامل یقابله ما كل على یحتوي شامل مصطلح السیاحیة الخدمات السیاحیة:                  الخدمات

العنصرین من والهام الثاني العنصر تمثل السیاحیة والخدمات ، السیاحیة للوجهة زیارته خالل مختلفة                خدمات
السیاحیة للعملیة الرئیسي العصب تمثل السیاحیة والخدمات سیاحیة. وجهة أي في السیاحي العرض یشكالن                الذین
بالشكل األسواق في السیاحي المنتج تأثیر مدي وعلي بل التسویقیة الجهود كل على بالقطع یؤثر بها قصور                   وأي
ال بل یكفي ال وحدها السیاحي الجذب مقومات فوجود الموجودة. السیاحي الجذب مقومات حجم مع یتناسب                  الذي
تقسیم یمكن عام وبوجه عام بشكل السیاحیة الحركة تخدم التي السیاحیة والخدمات العامة الخدمات توافر من                  بد

 الخدمات إلى قسمین هما الخدمات والمرافق العامة والخدمات السیاحیة األخرى كما یلي:
وشبكات الكهرباء، الصحي،وشبكات والصرف المیاه وشبكات الطرق، شبكات تشمل والتي العامة: والمرافق الخدمات               (أ)
الحكومیة األجهزة المصرفیة، المؤسسات والعالجیة، الصحیة والمراكز المستشفیات والالسلكیة، السلكیة            االتصاالت
واألرصفة العامة المیاه دورات مثل العامة المرافق توفر والبحریة، النهریة المالحة وشركات الطیران               المختلفة،شركات

 للمنشاة واألماكن المخصصة للمشاة للتجول، وصنادیق وأماكن تجمیع القمامة...الخ من الخدمات العامة المعروفة.

 (ب) الخدمات السیاحیة التقلیدیة، والتي تشمل على ما یلي:

 شكل رقم (2) الخدمات السیاحیة التقلیدیة

 الخدمات السیاحیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المصدر:  البطوطي، سعید (2012م).  التسویق السیاحي . القاهرة: مكتبة االنجلو المصریة،  ص 72
 

   البطوطي، سعید (2012م).  التسویق السیاحي . القاهرة: مكتبة االنجلو المصریة،  ص 471
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دورها من انطالقًا الخدمات تلك مستوى رفع إلى العالم في السیاحیة الدول من كثیر تسعى السیاحیة: الخدمات تطویر                    (ج)
تزدهر أن تستطیع ال السیاحیة المقومات توافر من الرغم على ألنه السیاحیة الحركة زیادة في ومؤثر حاسم كعامل                    الكبیر

 السیاحة وتخطو خطوات طویلة نحو التطور والتقدم إال بالتطویر المستمر للخدمات السیاحیة التي تقدمها الدولة.

المقاییس مستوي إلى السیاحیة الخدمات مستوي ارتفاع أنها علي الجودة تعریف یمكن السیاحیة: الخدمات جودة (د)                  
المؤكد السبیل وهي معا والعاملین العمالء رضاء أنها علي الجودة إلى النظر ویجب سیاحیة، درجة لكل والمناسبة                   المحددة
المحلیة المنافسة علي قدرة أكثر الشركة جعل على عالوة عام بوجه السیاحیة المنشاة في الدخل وزیادة اإلنتاجیة                   لرفع
یلعب دولة أي في السیاحیة والخدمات السیاحي المنتج جودة مستوي إن السیاحي. الوسط في حسنة سمعة وذات                   والدولیة
للسائحین الزیادة لتكراریة األساسیة الركیزة أنها علي عالوة الدولة، بها تقوم التي التسویقیة الجهود دعم في الرئیسي                   الدور

  والتي هي عنصر أساسي من عناصر صناعة السیاحة الحدیثة والتي تعتمد علیها كافة الدول المتقدمة سیاحیا.

: 5 6.2 البنیات األساسیة الالزمة للسیاحة،  وتشمل

  أماكن اإلیواء السیاحي1.

  وكاالت السفر والسیاحة2.

  اإلرشاد السیاحي3.

  المحال العامة السیاحیة (الترفیه السیاحي)4.

  البیع السیاحي (العادیات والسلع السیاحیة)5.

  النقل السیاحي6.

  الوجهة السیاحیة7.
 
 

: 6 7.2 المزیج التسویقي المتكامل:  أن عناصر المزیج التسویقي السیاحي كما یلي

 الثقافة السیاحیة1.

  تنوع األماكن السیاحیة2.

  وسائل الترفیه3.

  التسهیالت السیاحیة الفندقیة4.

  الطعام والشراب5.

  السلع والخدمات المساندة6.

  توفر المیاه واالتصاالت والحمایة7.

  المواصالت من العناصر األساسیة8.

  العنصر البشري المؤهل9.
  أسعار المنتجات والخدمات السیاحیة10.
  التوزیع المناسب للخدمات11.
  الترویج12.
تكون13. والتي كالخرائط السیاحي واإلرشاد والكي الغسیل بخدمات المرتبطة األخرى الخدمات أن ذلك إلى                یضاف

خاصة التسویقیة الناحیة من السیاحیة العملیة إنجاح في المساعدة األمور من هي الفنادق بإدارات مباشرة                 مرتبطة
 إذا تم إدارتها من ناحیة التوعیة والسعر معًا.

 

 3. نقاط القوة في تسویق السیاحة بالوالیة الشمالیة

  السیسي، ماهر عبد الخالق (2001م).   مبادئ السیاحة . القاهرة: مجموعة النیل العربیة، ص 5.139
   عبیدات، محمد (2000م).  التسویق السیاحي مدخل سلوكي . عمان: دار وائل للنشر، ص 6.76
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:  1.3 الجواذب السیاحیة بالوالیة الشمالیة:  وتشمل تلك الجواذب التالي
7

ونهر والتاریخیة األثریة المناطق في متمثلة هائلة سیاحیة بجواذب تتمتع الشمالیة الوالیة أن نجد األثریة: المناطق سیاحة                    (أ)

  النیل والواحات والصحارى هذا بجانب المواقع التاریخیة الحدیثة. ومن أهم هذه النصب الحضاریة:

عن عبارة أثریة بمباني األولى المنطقة ارتبطت األخضر الطوب من بناء عن عبارة وهي والغربیة: الشرقیة الدفوفة (1)                  

  مقابر ویعود تاریخ هذه البنیات إلى حوالي 2500 سنة قبل المیالد.

ونوري البركل أهرامات نجد حیث الرابع، الشالل منطقة أهمها عدة مناطق في منتشرة وهي نبتة: حضارة مخلفات (2)                  

هذا المیالد قبل عام 500 – 900 حوالي إلى تعود والتي نبتة وأمراء وملكات لملوك مدافن عن عبارة وهي والكرو.                      ومروي

بقلیل متحجرة غابة عن عبارة وهو الزومة، منطقة في ومتمیز هام أخر معلم وهنالك بهم. الخاصة والقصور المعابد                    بجانب

 من الجهد یمكن أن تصبح موقعًا متمیزًا یساعد على زیادة أعداد السیاح القادمین إلى الوالیة.

وتمبس. صاي وجزیرة وصادنقا صلب معبد في توجد وجلها والحدیثة والمتوسطة القدیمة المصریة الحضارة مخلفات (3)                

  وتعتبر هذه المناطق من أهم الجواذب للسیاحة الثقافیة الرتباطها بالحضارة المصریة ذات الشهرة العالمیة.

أالن وحتى العشرین القرن خالل تنفیذها تم التي الحفریات خالل ومن اآلثار بعلم المرتبط العلمي النشاط عن نتج (4)                   

حضارة ومتحف البركل متحف منها المتاحف من مجموعة إنشاء في الكبیر الدور لها كان التي اآلثار من كبیرة                    مجموعة

 كرمة. یعتبر هذین المتحفین موقع یمكن للسائح أن یزورهما وتمثل معلمًا أساسیا في تلك المدن لخدمة النشاط السیاحي.

مازالت التي المواقع أهم من واحدة تعتبر والتي العجوز دنقال منطقة كنائس في تتمثل المسیحیة: الحضارة مخلفات (5)                  

النیل نهر من مسافة على تقع والتي الرابع الشالل بمنطقة الغزالي كنیسة أیضا وهنالك الرائعة. الجداریة برسومها                   محتفظة

القومي السودان بمتحف المعروضة الجداریة اللوحات المسیحیة الحضارة معالم أهم ومن الصحراء، حافة من                وبالقرب

الحدود على األثریة المواقع العالي السد میاه تغمر أن قبیل النوبة آثار إنقاذ حملة إبان إنقاذها تم والتي المسیحي المعبد                      بصالة

 المصریة السودانیة وقد جاءت اللوحات من كنیسة فرص وسونقي .

الصلة ذات المتاحف أمیز من الموقع هذا ویعتبر العجوز دنقال مسجد في والمتمثلة اإلسالمیة: الحضارة مخلفات (6)                 

 بالسیاحة الدینیة.

الملك بناه الحدیثة المصریة الدولة لفترات یؤرخ معبد بها صلب من الجنوب إلى تقع سیسي منطقة األثریة المناطق من (7)                    

الملك تمثل نقوشًا تحمل والتي ایزیس واإلله الشمس بعبادة واستبدلها رع أمون دیانة عهده في ألغى والذي الرابع،                    أمنحتب

  وعائلته.

وجود الموقع هذا أثار أهم ومن أرقو، لمدینة مواجهة سیسیه جبل قمة على للنیل الغربیة الضفة على تقع سیسیه: منطقة (8)                     

كلم بعد على الجبل قرب مستدیرة مقبرة توجد وكذلك األخضر. الطوب من األبنیة من وعدد الحجارة من دفاعیة                    استحكامات

  جنوب سیسیه. باإلضافة إلى وجود مباني من الطوب األحمر ومقابر یعود تاریخ هذا الموقع لفترة المملكة المصریة.

لعبادة وكرمة نبتة مملكة ملوك أشهر ترهاقا الملك بناه الرملي الحجر من معبدًا بها یوجد كرمة جنوب تقع تبو: منطقة (9)                     

  اإلله رع .

المصریة للملكة فترتها وترجع دنقال جنوب كلم خمسة بعد على للنیل الشرقیة الضفة على دنقال مدینة شرق تقع الكوة: (10)                    

ووجدت ترهاقا شیده الذي المعبد أكبرها معابد ثالثة آثارها ومن جماتي. اسمها وكان نبتة مملكة عهد في ازدهرت                    الحدیثة.

  على جدرانه نقوش ورسومات هامة.

( (أهرامات ضخمة ملكیة جبانات على موقعها ویحتوي كریمة مدینة قبالة للنیل الغربیة الضفة على نوري تقع نوري: (11)                   

 وهرم الملك ترهاقا الذي یعتبر أكبر أهرامات نوري.

والحیاة7 السیاحة وزارة - عمل ورشة الخرطوم: الوطني. االقتصاد تنمیة في ودورها السیاحة .(2007 (نوفمبر محمد. صدیق السید،                      قسم
 البریة. الخرطوم.  ص 2-1.
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معبد ترهاقا الملك شاد بالموقع نبتة مدن أهم من واحدة المنطقة وكانت الحدیثة نوري مدینة جنوب یقع دوم: أبو صنم (12)                     

  كرمة لعبادة اإلله آمون رع وهو معبد صغیر بناه بالحجر الرملي وبالمنطقة أیضا بقایا المدینة القدیمة.

بسیط واختالف البساطة على یقوم وهو الشمالیة، بالوالیة السیاحة أنواع أهم من الشعبي التراث یعتبر  التراث: سیاحة                   (ب)

:   في العادات والتقالید، ویؤدي ذلك لتعدد المجموعات اإلثنیة بالوالیة، وذلك كالتالي
8

  (1) النسیج السكاني:

 الحلفاویین: یوجدوا في منطقة وادي حلفا.1-1

 السكوت: تسكن قبیلة السكوت في مناطق عبري – عكاشة وحتى وادي حلفا.1-2

  المحس: تسكن قبیلة المحس من منطقة أبو فاطمة شمال كرمة حتى منطقة عبري.1-3

جنوبًا1-4 القولد وحتى شماًال كرمة من الممتدة المنطقة في المحس قبیلة من الجنوب إلى الدناقلة قبیلة تسكن                   الدناقلة:

  على ضفتي النیل.

  البدیریة : تسكن قبیلة البدیریة منطقة من الغابة شماًال حتى منطقة أمبكول جنوبًا على ضفتي النیل .1-5

 الشایقیة : تسكن على ضفتي النیل من كورتي شماًال حتى جنوب مدینة كریمة.1-6

  المناصیر : تسكن شمال مدینة كریمة حتى الحدود السیاسیة للوالیة الشمالیة مع والیة نهر النیل.1-7

والكبابیش1-8 الحسانیة عرب مثل وافدة هجرات شكل في جماعات أو كأفراد الوالیة تسكن التي القبائل بعض                   هنالك

  وغیرهم.

المختلفة المناسبات في الطقوس من العدید في المتمثلة والتقالید العادات من بالعدید الوالیة تتمیز والتقالید: العادات (2)                 

  (الزواج ، الختان ... الخ) وفي األتراح وغیرها.

والشعر الحلفاویین)) – السكوت – المحس – (الدناقلة بالرطانة الغنائي الشعر ) الشعبي الشعر في نجد : الشعبي األدب (3)                    

  الغنائي بالعربیة الفصحى والعامیة عند الشایقیة . ونجد أیضًا المدیح النبوي (حاج الماحي وعلى ود حلیب).

مناطق بعض في السواقي وصناعة قدیمًا لبب منطقة في المراكب صناعة مثل الشعبیة الحرف في تتمثل المادیة: الثقافة (4)                   

  الوالیة باإلضافة إلى صناعة السعف والبروش وصناعة الفخار.

لدى بالرطانة النوبي والغناء الشایقیة لدى الشعبي الغناء في ویتمثل النمط بهذا غنیة الوالیة الشعبیة: والموسیقى الفنون                   (5ـ)

 القبائل النوبیة (دناقلة – محس – سكوت – حلفاویین).

القبائل كل فیها وتشترك الشعبیة اآلالت من وغیرها والطبلة والطار الطنبور آالت في تتمثل الشعبیة: والموسیقى اآلالت (6)                  

 مع اختالف اإلیقاعات.

والعالج والتعاویذ بالحجب العالج في ویتمثل الوالیة مناطق اغلب في الطب من النوع هذا یمارس الشعبي: الطب (7)                  

 باألعشاب وتجبیر الكسور (مناطق رومي البكري – تنقاسي).

بالوالیة السیاحیة المقومات أهم من السیاحة من النوع هذا وبعد الطبیعیة بالموارد غنیة الوالیة  الترویحیة: السیاحة                  (ج)

:  ویتمثل في المواقع التالیة
9

عالج في تساعد التي الساخنة بمیاهها تتمیز حلفا وادي جنوب عكاشة حمامات في نجدها العالجیة: السیاحة مواقع (1)                  

تساعد حیث الوالیة في الطبیعیة المنتجات أهم دنقال مدینة غرب شمال القعب منطقة تمثل كما . والرطوبة الجلدیة                    األمراض

 رمالها على عالج الرطوبة وغیرها من األمراض .

   قسیمة، كباشي حسین (2007). إدارة الموارد الثقافیة في السودان .  الخرطوم: دار كرمادن للطباعة، ص 8.145
 
 
  عبد الرسول، الصادق عوض (2009). أثر التخطیط اإلستراتیجي على تطور السیاحة بالسودان . السودان، جامعة دنقال:9

 رسالة ماجستیر غیر منشورة. ص81
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دنقال مدینة غرب تقع التي أهمها ومن الوالیة أنحاء معظم في المنتشرة الرملیة الكثبان في تتمثل الصحراویة: السیاحة (2)                   

وسط وتقع النخیل وأشجار بالخضرة تمتاز التي سلیمة واحدة توجد كما . الوالیة غرب وشمال العفاض منطقة                   وفي

  الصحراء غرب منطقة ود نمیري .

صحراء في الغزالن من مقدرة أعداد هنالك أن كما الوالیة وشرق وجنوب شمال أقاصي في توجد البري: الصید سیاحة (3)                    

  المحیلة والصحراء الواقعة شرق مروي مع حدود نهر النیل .

الحمداب منها متعددة مناطق في توجد التي والشالالت كالجزر الطبیعیة بالمناظر االستمتاع في تتمثل النیلیة: السیاحة (4)                 

  (كریمة) والغابة ونمیس وكجبار وبحیرة النوبة التي تستغل سیاحیًا في صید.

 

 2.3  المزیج التسویقي السیاحي بالوالیة الشمالیة:

سیاحي تطور ألي النطالقة نقطة تعتبر أنها من الرغم على السیاحة تطویر إلى تؤدي أن یمكن ال منفردة السیاحیة                     الجواذب

رغبات في التنوع هذا وبنفس والمتنوعة المتعددة السیاح رغبات أن المالحظ من القادمین. السیاح أعداد زیادة في                   یساعد

:  السیاح نجد في الوالیة ما یشبع رغباتهم وذلك على النحو األتي
10

من النوع وهذا للمجتمعات الشعبیة والموسیقى والرقص والتقالید والعادات الحضاري التراث یستهویهم الذین السیاح                (أ)

  السیاحة المسمى بالسیاحة الثقافیة نجده في معظم أنحاء الوالیة .

  (ب) السیاح الذین تستهویهم مشاهدة الحیاة البریة بأنواعها وریاضة الصید . توجد بالوالیة ما یلبي هذه الرغبات.

یتمثل ذلك كل والسدود الخزانات قیام من الناتجة والبحیرات الطبیعیة والمناظر األسماك صید یستهویهم الذین السیاح                  (ج)

  في نهر النیل (مناطق حلفا ومروي).

مواقع تحول أن للوالیة ویمكن بقوة قادمة سیاحة وهي السیاح من مجموعة تستهوي : العراء وسیاحة المغامرة سیاحة                    (د)

  الواحات ومساحات الصحارى كجاذب سیاحي یدعم اقتصادها.

هذه تحویل یتم أن من البد السیاحة لتطویر تؤدي التي بالصورة الجواذب هذا تسویق من الوالیة تتمكن                   وحتى

وخدمات السیاحي الجذب مناطق في السیاحي اإلیواء خدمات توفیر خالل من وذلك متكامل، سیاحي منتج إلى                  الجواذب

  الطعام والشراب والطرق والمطارات والمهابط بجانب خدمات المیاه والكهرباء واالتصال.

  إن عناصر المزیج التسویقي للسیاحة بالوالیة، تشمل:

السیاحیة1. الخدمات وأیضا الخ .. الثقافیة – السیاحیة واألماكن والمتاحف األثریة المواقع في تتمثل (الخدمة):                 المنتج

  المختلفة التي تهدف إلى تلبیة توقعات العمالء وإرضائهم ولذا البد من توفیر الخدمات وتنوعها.

التي2. التبادل قیم مجموع یمثل وأیضًا السلعة أو الخدمة على حصوله نظیر العمیل یدفعها التي النقدیة القیمة هو                    السعر:

طریق عن للوالیة یلجون السیاح أغلب أن نجد الخدمة. أو السلعة استعمال أو امتالك أو كحیازة العمیل علیها                    حصل

التي الخدمات .وتشمل الربح هامش إلیه مضافًا الخدمة سعر أسعار على السعر الشركات هذه فتحدد السیاحیة                  الشركات

من المصاحبة والخدمات – السیاحي اإلرشاد – والشرب األكل – اإلقامة – الداخلي (الترحیل السیاحیة الشركات                  تقدمها

فقط األثریة المواقع تذاكر قیمة على للسیاحة العامة اإلدارة عبر السیاح من تتحصل والوالیة وغیرها). ثقافیة                  لیالي

داخل دواب أو سیارات استئجار سواء نقل من والخدمات واإلقامة اإلیواء منشات توفیر من الوالیة تمكن لعدم                   وذلك

بالفائدة تعود حتى الخدمات هذه الوالیة توفر أن من البد وعلیه وغیرها الوجبات تقدیم خدمات وكذلك األثریة                   المواقع

  على قطاع السیاحة.

  قسم السید، صدیق محمد. (نوفمبر 2007). السیاحة ودورها في تنمیة االقتصاد الوطني.   الخرطوم:  ورشة عمل -  وزارة السیاحة والحیاة10
 البریة. الخرطوم.  ص 2-1.
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متوفرة3. الخدمة أو المنتج لجعل معًا تعمل المتبادل االعتماد ذات والمؤسسات الجهات من التوزیع التوزیع: –                  المكان

سیاحیة شركات سبعة حوالي وتعمل الشمالیة. للوالیة السیاح دخول منافذ طریق عن التوزیع ویتم الخدمة                 لمستعمل

  بالسودان في مجال التفویج السیاحي عن طریق وكاالت السفر السیاحیة دولیة من أوربا.

والكتیبات4. والملصقات والنشرات الصحف وفي والتلفزیون واإلذاعة اإلعالن طریق عن الترویج یتم              الترویج:

ذهنیة صورة بناء إلى الرامیة العامة العالقات جهود إلى باإلضافة المتاحة، الوسائل من وغیرها والخرائط                 والمطبقات

المنتجات عن فعال طلب خلق على یساعد مما السیاحیة المواقع عن والحقیقة الوضوح خالل من طیب وانطباع                   جیدة

عن وأیضا الشخصي واالتصال والهدایا والشعارات والمهرجانات المعارض أیضا الترویج وسائل ومن              السیاحیة.

الرضا من عالیة درجة وعلى معها ناجحة معامالت لدیهم قویة وعالقات بالمنشاة صلة تربطهم الذین العمالء                  طریق

دلیل طریق عن للترویج تسعى التي ATC شركة إلى باإلضافة لها ومروجین عنها لمتحدثین وذلك وخدماته المنتج                   عن

  سیاحي متكامل للوالیة باإلضافة إلى االنترنت المفتوح في الوزارة االتحادیة.

وتكون5. ، ذاتها الخدمة من مهما جزءًا ویشكلون السیاحیة، الخدمات منظمات في مهمًا دورًا یلعبون الذین هم                   األفراد:

الكفاءة ذوي من السیاحة قطاع في العاملون األفراد یكون أن البد لذا . العمالء وبین بینهم تفاعلیة عالقة                    هنالك

  والمقدرات والخبرات ومؤهلین وذلك الرتباط الخدمة بالعاملین علیها من تعامل ومهارة واستجابة.

ومواقف6. اإلیواء لمنشات بالنسبة والراحة والدیكور واألثاث المظهر من للخدمة الملموسة النواحي أي المادیة:                البنیة

 السیارات والضوضاء واالتصاالت واألنشطة الریاضیة وتوفر السلع التي تسهل الخدمات.

ودرجة7. الخدمة تقدیم في المستخدمة اآللیة ودرجة وتوصیلها الخدمة تقدیم وكیفیة العاملین سلوك أي الخدمة: تقدیم                  عملیة

من ومقترحات استفسارات من المعلومات وتدفق الخدمة انجاز في العمالء إشراك ودرجة للعاملین المعطاة                الحریة

  السیاح وأیضا أنظمة الحجوزات واالنتظار.

 3.3  اإلستراتجیة التسویقیة لتطویر السیاحة بالوالیة الشمالیة:

تنافسیة. میزة لتحقیق الداخلیة والضعف القوة ونقاط الخارجیة، والتهدیدات للفرص استجابة هي              اإلستراتیجیة

بتحقیق للمنظمة تسمح واإلستراتیجیة األنشطة. كل في منافسیها على لتتفوق األجل طویلة فترة تحقیق هو النهائي                  والهدف

هو والمستقبل الرؤیة إلى للوصول االستراتیجي التخطیط مرتكزات واحد الخارجیة. والقدرات والخارجیة البیئة بین                مقابلة

استغاللها. یجب السیاحة تواجه أفضل أوضاع إلى الفرص وتشیر والتهدیدات. الفرص الكتشاف الخارجیة البیئة                دراسة

الممیز الجغرافیة وموقعها االجتماعي واألمن السیاسي االستقرار هي الشمالیة الوالیة في للسیاحة المتاحة               والفرص

أو معها التعامل یجب التي المحتملة اإلضرار أو والمعوقات المشاكل إلى تشیر التهدیدات أما مصر. بدولة الجیدة                   وعالقتها

:  تجنبها. وهناك مكون خارجي وداخلي لبیئة السیاحة بالوالیة الشمالیة، كالتالي
11

 1) مكونات البیئة الخارجیة: التغیرات المحیطة بالسیاحة كثیرة ومتعددة، ومنها:

التحریر1- سیاسة في متمثلة االقتصادیة السیاسة او االقتصادي النظام وعناصر خصائص إلى تشیر االقتصادیة:                البیئة

وقطاع لالستثمار العام المناخ على السیاسات هذه واثر والنقدیة المالیة والسیاسة الصرف سعر وسیاسة                االقتصادي

 السیاحة.

بالوالیة2- السیاحي العمل قانون منها الشمالیة، بالوالیة السیاحة عمل تنظم التي واللوائح القوانین في تتمثل القانونیة:                  البیئة

المهام ابرز وتتمثل السیاحي بالنشاط الصلة ذات اإلدارة واختصاصات تنظیم مهام یحدد والذي 2008م للعام                 الشمالیة

والبرامج واألنشطة القوافل وتنظیم والمتاحف السیاحي النشاط ومتابعة مراقبة السیاحیة، المنشات تراخیص إصدار               في

للعام اآلثار قانون هناك وأیضا والوالیات. بالمركز الصلة ذات الجهات مع والتعاون الوالیة وخارج بداخل                 السیاحیة

 1999م والذي یهدف لحفظ المناطق األثریة وحمایتها من التعدي او التغییر.

وأذواقهم3- وسلوكهم وتقالیدهم وعاداتهم المجتمع أفراد ومعتقدات بقیم المتعلقة العوامل بها یقصد االجتماعیة:               البیئة

مجال في وملموسًا واضحًا تأثیرا تؤثر الجوانب هذه على تطرأ التي والتغییرات . المحیطة البیئة في حیاتهم                   وأنماط

أسواقها على والدیموغرافیة والثقافیة االجتماعیة التغییرات على یتعرف أن السیاحة قطاع على وبالتالي ،                السیاحة

(غیر11 ماجستیر رسالة السیاحة ، تطویر في التسویقیة االستراتیجیات أثر (2009م). محمد هاشم فاطمة عثمان،                
  منشورة)، جامعة دنقال، ص99.
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أو فرص تمثل قد التغییرات وهذه ، رغبات من یستجد ما إلشباع تتحرك وان وخدمات سلع من لهم تقدمه وما                      وعمالئها

 تهدیدات.

وشواطئ4- وتربة تضاریس من والجغرافیا وتنوعها الحرارة ودرجات والمواسم المناخ في تتمثل الطبیعیة:               البیئة

السیاحة قطاع على تؤثر الطبیعیة والبیئة واألثریة. والتاریخیة الثقافیة والمزارات العامة الخدمات ومرافق               وصحارى

 منها ما یعد فرصًا أو تهدیدات.

أو5- المواطن حمایة بهدف سیاسات من تفرضه ما أو وقرارات تشریعات من الدولة تصدره ما في تتمثل السیاسیة:                    البیئة

أو فرصًا السیاسات هذه تعتبر آن ویمكن جمركیة). ورسوم (ضرائب مالیة سیاسات من تصدره وما اقتصاده                  استقرار

تمثل وزیادتها للمستثمرین فرصًا تمثل الجمركیة الرسوم وإعفاء الضریبیة اإلعفاءات فمثال . السیاحة قطاع على                 تهدیدًا

 تهدیدًا لالستثمار.

آلیة6- سیاسات من الحدیثة الوسائل على االعتماد لزیادة یؤدي وتكنولوجي فني تطور من یحدث ما التكنولوجیة:                  البیئة

 ووسائل اتصال  وانترنت وتقنیات مختلفة.

استخدام على وتأهیلهم وتدریبهم السیاحة قطاع في بالعاملین االهتمام ضرورة الوسائل هذه مع التعامل                ویتطلب

  هذه التقنیات.

القوة نقاط على والتعرف الداخلیة البیئة دراسة هو االستراتیجي للتخطیط األخر المرتكز أما الداخلیة: البیئة مكونات (2                 

 ونقاط الضعف في قطاع السیاحة. ویتم التعرف على البیئة الداخلیة من خالل ما یلي:

المختلفة،1- واللغات األعمال وإدارة اآلثار في ومخصصة مؤهلة كوادر وجود في تتمثل بشریة إمكانیات                توجد

 یحتاجون للتدریب والتأهیل داخلیة وخارجیة لرفع كفاءة أدائهم.

الكافي2- بالقدر لیست ولكنها مالیة إمكانیات توجد المالیة، اإلمكانیات خالل من الداخلیة البیئة على التعرف یتم                  كما

ودعمه السیاحة بقطاع الوالیة من اكبر اهتمام یتطلب مما السیاحة تسویق معوقات احد التمویل ضعف یعتبر                  حیي

  وتخصیص میزانیة للتسویق السیاحي حتى یساهم في دعم اقتصاد الوالیة وتنمیتها.

اكتمال3- عدم في تتمثل الضعف نقاط أما السیاحي، الجذب عناصر توفر في الداخلیة البیئة في القوة نقاط                   تتمثل

 مشروعات الخدمات السیاحیة .

 4.3  البنیات األساسیة للسیاحة بالوالیة:

البنیات توفر على یعتمد السیاحي النشاط وتطویر فاعلیة السیاحة. لقطاع الفقري العمود السیاحیة الخدمات                تمثل

في وتتمثل للسیاحة، (التحتیة) األساسیة البنیات بعض الشمالیة بالوالیة وتتوفر للسیاح. تقدم التي الخدمات وجودة                 السیاحیة

:  األتي
12

 1- المطارات اإلقلیمیة:

  مطار حلفا .1-

  مطار دنقال الدولي .2-

  مطار مروي الدولي .3-

 2- الشوارع المعبدة :

  طریق شریان الشمال الذي یربط الوالیة بالخرطوم .1-

 طریق دنقال – مروي – عطبرة – بورتسودان .2-

  الطرق الداخلیة المعبدة بمدن دنقال – مروي – كریمة – القولد والدبة .3-

  3- الفنادق في كل من دنقال ومروي وكریمة .

  4-  محطات تزوید الوقود بكل مدن الوالیة .

جامعة12 السودان، بالسودان . السیاحة تطور على اإلستراتیجي التخطیط أثر .(2009) عوض الصادق الرسول، عبد                
 دنقال:  رسالة ماجستیر غیر منشورة. ص 83
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  5- أماكن استئجار السیارات لكل من دنقال وكریمة .

  6- ورش إصالح السیارات توجد بكل مدن الوالیة .

  7- المحالت التجاریة توجد بكل مدن الوالیة .

  8- خدمات االتصاالت متوفرة في كل مدن الوالیة مع وجود خدمات االنترنت في كل من دنقال ومروي وكریمة.

على الوالیة عملت لذا ، متطورة نقل خدمات هنالك تكن لم ما مكان أي في سیاحة هنالك تكون لن أنه بما النقل: خدمات -9                        

  توفیر الوسائل الالزمة لنقل السیاح وذلك بتأجیر سیارات لهم لتسهیل الوصول إلى المواقع السیاحیة.

السیاحي القطاع یكون أن یمكن ال ألنه ، بالوالیة السیاحیة المناطق جمیع في السیاح تناسب التي اإلیواء أماكن توفیر -10                    

أنشأت لذلك إلقامته المناسب المكان إیجار هو مكان أي في السائح عنه یبحث ما فأول . للسیاح إیواء هنالك تكن لم ما                        فعاًال

المناطق في والمنتجعات والقرى واالستراحات المخیمات إلى باإلضافة وكریمة ومروي دنقال من كل في الفنادق من                  العدید

  السیاحیة المختلفة.

بحوالي كهربائیة طاقة یوفر حیث ، العالم مستوى على المائیة السدود اكبر من مروي سد یعتبر الكهرباء: خدمات -11                   

األنشطة من للعدید مالئمة تحتیة بنیة یهیئ مما الوالیة أنحاء كل تغطي میقاواط 250 الوالیة نصیب میقاواط، 1250                  

  االستثماریة . وتوجد خلف السد بحیرة یمكن االستفادة منها في السیاحة.

یوجد حیث العالمیة الجودة مواصفات ألعلى المطابقة والصحیة والنقیة العذبة المیاه یوجد الوالیة تتمتع : المیاه خدمات -12                  

وعلى عذبة جوفیة میاه بمخزون النوبي الحوض یوجد كما ، العالم مستوى على العذبة األنهار أكبر من یعتبر الذي النیل                      نهر

  درجة نقاء عالیة تبلغ كمیتها (16) ضعف میاه نهر النیل.

كریمة – ومروي – السلیم – دنقال من كل في النیل نهر ضفتي بین تربط كباري ثالثة بالوالیة یوجد والجسور: الكباري -13                      

  ثم الدبة – أرقي.

مستشفى (24) عدد بالوالیة توجد حیث مستمر، تطور في بالوالیة الصحي الحقل في العمل ظل في الصحیة: الخدمات -14                   

خدمات لتقدیم المختلفة الوالیة وقرى مدن في والشفخانات الصحیة المراكز إلى باإلضافة الخاصة المستوصفات من                 وعدد

المستوطنة األمراض من الخالیة الوالیات أحد الشمالیة الوالیة وتعتبر . المختلفة الطبیة والخدمات األولیة الصحیة                 الرعایة

  والوبائیات مما یشجع على االستقرار فیها.

جمیع في الشرطة قوات تنتشر وربوعها. محلیاتها جمیع في اآلمنة الوالیات من الشمالیة الوالیة تعتبر األمنیة: الخدمات -15                  

للمباحث وحدات وتوجد والشغب المخدرات مكافحة في المتخصصة الشرطة وحدات توجد كما الوالیة،               محلیات

والمحمیات واألثریة السیاحیة المناطق بحمایة تقوم البریة والحیاة للسیاحة شرطة أیضًا بالوالیة وتوجد               واالحتیاطي.

 الطبیعیة وتحد من ظواهر الصید الجائر. والجدول التالي یوضح المنشآت السیاحیة وتوزیعها بالوالیة الشمالیة.

 الجدول (1) یوضح المنشآت السیاحیة وتوزیعها بالوالیة الشمالیة

 شقق مفروشة استراحات بیوت ضیافة بیوت شباب قرى سیاحیة نزل فنادق النوع

 26 10 10 3 2 27 15 الوحدات

 - 56 12 9 10 174 106 عدد الغرف

 - 214 96 62 20 736 237 عدد األسرة

        المجموع

  المصدر :  أرشیف  وزارة االستثمار والصناعة والسیاحة بالوالیة الشمالیة 2018م

 الجدول (2) یوضح المزارات السیاحیة بالوالیة

 النوع العدد المحلیة
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 آثاریة وطبیعیة 6 دنقال

 آثاریة وطبیعیة 8 البرقیق

 آثاریة وطبیعیة 11 مروي

 آثاریة 5 القولد

 آثاریة وطبیعیة 4  دلقو

 آثاریة 3 الدبة

 آثاریة وطبیعة 3 حلفا

  40 المجموع

  المصدر :  أرشیف  وزارة  االستثمار والصناعة والسیاحة – 2018م

  الجدول (3) یوضح المتاحف بالوالیة

 تحت التشیید مكتمل العدد المحلیة

 - 2 2 مروي

 - 1 1 البرقیق

 1 - 1 حلفا

  3 4 المجموع

 المصدر :  أرشیف  وزارة االستثمار والصناعة والسیاحة بالوالیة الشمالیة – 2018م

 5.3  المزایا المشجعة لالستثمار في تسویق السیاحة بالوالیة الشمالیة:

لالستثمار المختلفة المجاالت في للدخول المستثمرین تشجع أن یمكن التي المزایا من بالعدید الشمالیة الوالیة                 تتمتع

:  في التسویق السیاحي، وتتمثل هذه المزایا في
13

في استثماریة مشروعات أي إنفاذ أو قیام یمكن ال لالستثمار. المشجعة المزایا أهم من یعتبر األمني االستقرار األمن: (1)                   

من وغیرها القبلیة الصراعات من الوالیة تخلو حیث أمني باستقرار الوالیة وتتمتع االستقرار. وعدم واالقتتال الحروب                  ظل

  المهددات األمنیة.

كالموانئ الهامة األماكن لتغطیة السیاحة وشرطة العامة الشرطة من كافیة أعداد الوالیة وفرت ذلك إلى                 باإلضافة

المواقع وسالمة وأمن السائح وامن سالمة ألجل السائح یرتادها التي األماكن وكل والسیاحیة األثریة واألماكن                 والمطارات

  السیاحیة، مما یشجع للدخول في مجاالت االستثمار في التسویق السیاحي.

  (2) المزایا والتسهیالت الكبیرة التي یمنحها قانون تشجیع االستثمار بالوالیة للمستثمرین والمتمثلة في:

استیرادها1- یود التي األشیاء من وغیرها واألجهزة المعدات الستجالب للمستثمر یمنح الذي الجمركي               اإلعفاء

  لمشروعه االستثماري.

اإلعفاء2- هذا ویستثمر المختلفة المجاالت في االستثماریة للمشروعات ضریبي إعفاء القانون یمنح الضریبي               اإلعفاء

  لمدة خمسة سنوات.

  التسهیالت في منح األراضي للمستثمرین وبأسعار تشجیعیة.3-

عبد الرسول، الصادق عوض (دیسمبر 2017م). مدیر اإلدارة العامة للسیاحة بالوالیة الشمالیة.  مقابلة شخصیة .13    
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وتشجع4- تساعد التي المزایا من وغیرها الملكیة وتحویل شریك بإدخال تتعلق مختلفة وتسهیالت مزایا القانون                 یمنح

 المستثمر للدخول في مجاالت االستثمار ومنها االستثمار في مجال تسویق السیاحة .

واتصاالت ومیاه وكهرباء ومطارات معبدة طرق من األساسیة البنیات وتوفر بالوالیة السیاحي الجذب مواقع تنوع (3)                

التكالیف ومیسر المخاطر من قلیل السیاحة تسویق مجال في االستثمار من یجعل األمن لتوفر باإلضافة الخدمات من                   وغیرها

  مما یشجع المستثمرین للدخول في االستثمار في مجال تسویق السیاحة.

قطاع وجد إذا السودان في السیاحة صناعة مجال في رائدة تكون أن یؤهلها مذهل ثقافي بتراث وتنعم تزخر                    الوالیة

الفعلي المحرك فهو ، والعنایة االهتمام من المزید السیاحیة الثروة مقومات من الثاني الركن یمثل الذي السیاحیة                   الخدمات

یمكن كامنة اقتصادیة قوة ویعتبر االنطالق مرحلة في یعد حالیًا الوالیة في السیاحي فاالستثمار . اقتصاد إلى السیاحة                    لتحویل

جوانب كافة تغطي وبرامج وخطط واستراتیجیات وسیاسات مدروس علمي تخطیط خالل من ملموس واقع إلى                 تحویلها

طرق من البنیات من الكثیر اكتملت حیث لالستثمار جاذبة بیئة بتهیئة كثیرًا الشمالیة الوالیة اهتمت وقد السیاحیة.                   العملیة

مجال في األخرى الخدمات من وغیرها ونقل اتصاالت من الخدمات بعض لتوفیر باإلضافة وغیرها ومطارات                 وكهرباء

وفنادق ومخیمات سیاحیة ومجمعات ومنتزهات سیاحیة قرى إلنشاء جدوى دراسات الوالیة أعدت السیاحة. في                االستثمار

  وتم طرح هذه المشروعات على القطاع الخاص باالستثمار في هذه المجاالت ومن المشروعات المطروحة، تشمل:

من1. واالستفادة للسیاح مأوى إلنشاء ویهدف النوبة) (بحیرة حلفا وادي في المشروع یقع السیاحیة: حلفا وادي                  قریة

دخل وزیادة سیاحیة خدمات مشروعات توفیر منها، نتائج یحقق أن ویتوقع . بالمنطقة الموجودة السیاحیة                 الموارد

  المواطن بالمنطقة وتشغیل قوى عاملة باإلضافة إلى توفیر عمالت صعبة تسهم في اقتصاد الوالیة.

مأوى2. توفیر إلى المشروع ویهدف دنقال. جنوب كلم 105 بعد على العجوز دنقال قریة في تقع العجوز: دنقال                    استراحة

السیاحة وتطویر تنمیة . صعبة عمالت توفیر في تتمثل نتائج یحقق أن ویتوقع األثریة المواقع من بالقرب                   للسیاح

 األثریة ، وتوفیر فرص عمل للعمالة بالمنطقة.

.3– سكنیة وحدات أربعة من مأوى إنشاء إلى ویهدف . اإلداریة دنقال وحدة دنقال بمحلیة یقع السیاحي: دنقال                    مجمع

 كافیتریا – متحف تراث وآثار لعرض المجسمات األثریة وتوفیر وسیلة حركة للتفویج السیاحي.

سكنیة4. وحدات من المشروع ویتكون القعب منطقة – اإلداریة عبري وحدة – حلفا محلیة في تقع : السیاحیة صاي                     قریة

  وكافیتریا ومعرض یضم آثار المنطقة . ویهدف المشروع إلى إنشاء مقر للسیاح وعرض أثار المنطقة.

وحدات5. ثالثة من المشروع یتكون القعب. منطقة – اإلداریة الحفیر وحدة دنقال محلیة في یقع السیاحي: القعب                   مجمع

العالجي. المنتجع من بالقرب للسیاح إیوائیة وحدات توفیر إلى المشروع ویهدف طبیعي. عالج ووحدة وكافیتریا                 سكنیة

  وزیادة الدخل القومي وتوفیر الخدمات السیاحیة الالزمة من سكن ووسیلة حركة.

سیاحیة6. قریة من المشروع یتكون ، حلفا جنوب كلم 112 بعد على حلفا بمحلیة المشروع یقع السیاحیة: عكاشة                    قریة

  مجهزة بكل الوسائل التقنیة الحدیثة، ویهدف المشروع إلى تطویر السیاحة العالجیة.

السیاحیة الكافیتریات منها السیاحة تسویق في لالستثمار مجاالت أیضا هنالك المذكورة للمشروعات              باإلضافة

الدراجات أو للسیارات رالي سباق وتنظیم الحضارات مهد عن السیاحیة واألفالم للسیاحة النیل واستغالل                والمنتجعات

  البخاریة وغیرها من مجاالت االستثماریة في تسویق السیاحة.

محدودًا المجال هذا في االستثمار الزال بالوالیة، السیاحي التسویق مجال في االستثمار مجاالت تعدد من                 بالرغم

الحكومي االهتمام من للمزید یحتاج المجال هذا في االستثمار بالوالیة. المتوفرة السیاحیة المقومات حجم مع یتناسب                  وال

وبرامج لخطط الالزم التمویل وتوفیر السیاحي بالترویج واالهتمام األساسیة والبنیات السیاحیة الخدمات في النقص                بتكملة

یعود وناجحًا میسرًا بالوالیة السیاحة تسویق مجال في االستثمار سیصبح المطلوبات هذه توفرت فإذا السیاحة. قطاع                  تطور

  بالفائدة على المستثمر والسائح والمنطقة. وذلك لما تتمتع به الوالیة من جواذب ومقومات سیاحیة هائلة.

 6.3  خطة تطویر السیاحة بالوالیة الشمالیة:

:   تهدف الخطة المستقبلیة لتطویر السیاحة بالوالیة إلى تحقیق األهداف التالیة 
14

بالوالیة14 السیاحي االستثمار ومشروعات السیاحیة اإلمكانات .(2006 مایو 30- 29) عوض الصادق الرسول، عبد                
 الشمالیة . الخرطوم: مؤتمر منظمة السیاحة العربیة، ص 12.
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فوق1. المستوى من الدخول أصحاب من السیاح اجتذاب على تعمل السیاحي للتسویق علمیة إستراتیجیة                إعداد

  المتوسط ومن ذوي الدخول العالیة .

  تطویر المواقع السیاحیة بجذب االستثمارات األجنبیة والمحلیة .2.

  زیادة العائد من السیاحة .3.

 خلق فرص عمل جدیدة في قطاع السیاحة .4.

  تنمیة الصناعات المرتبطة بالسیاحة مثل الصناعات الیدویة وصناعة التحف واألناتیك والتذكارات السیاحیة .5.

 تنمیة القوة البشریة والمهارات اإلداریة للعاملین في قطاع السیاحة .6.

 الحفاظ على البیئة عن طریق االستغالل السلیم للموارد البیئیة والطبیعیة .7.

  إیقاف تمدد األنشطة الصناعیة والعمرانیة والسكانیة على المناطق السیاحیة والمناطق األثریة .8.

 4. الخاتمة وأهم النتائج والتوصیات
قطاع في السیاحة تسویق تطویر في السیاحة قطاع في القوة نقاط توظیف دور علي التعرف إلي الورقة                   هدفت

  السیاحة بالوالیة الشمالیة.

 1.4 النتائج:  وأهم النتائج هي:

السیاحة1. قطاع في السیاحي التسویق وتطویر الشمالیة بالوالیة للسیاحة تسویقیة إستراتیجیة وجود أن النتائج                أثبتت

 بالوالیة الشمالیة.

قطاع2. في السیاحي التسویق لتطویر یؤدي متكامل سیاحي منتج إلي السیاحة مقومات تحویل أن النتائج                 أثبتت

 السیاحة بالوالیة الشمالیة.

بالوالیة3. السیاحة قطاع في السیاحي التسویق وتطویر السیاحة في لالستثمار التشجیعیة المزایا توفر النتائج                أثبتت

 الشمالیة.

بالوالیة4. السیاحة قطاع في السیاحي التسویق وتطویر السیاحة لتطویر الالزمة األساسیة البنیات توفر النتائج                أثبتت

 الشمالیة.

فقط5. والمادي، البشري المكون السیاحي الجذب عناصر توفر في تتمثل الداخلیة البیئة في القوة نقاط أن النتائج                   أثبتت

 یحتاج المكون المالي لدعم. أما نقاط الضعف تتمثل في عدم اكتمال مشروعات الخدمات السیاحیة.

والطبیعیة6. واالجتماعیة القانونیة البیئة ومواتاة مالئمة في تتمثل الخارجیة البیئة في القوة نقاط أن النتائج                 أثبتت

  والسیاسیة، وإلى حد ما البیئة االقتصادیة والتكنولوجیة.

 2.4  التوصیات:  بناًء علي النتائج السابقة التي تم التوصل إلیها یخلص الورقة إلي التوصیات التالیة:

 1.2.4. القطاع السیاحي بالوالیة الشمالیة:

بعد سیما وال االقتصادیة التنمیة محركات من محرك ُیعتبر ألنه الشمالیة بالوالیة السیاحي بالقطاع االهتمام ضرورة .1                 

بأسالیب الخاصة الدراسات بإجراء االهتمام زیادة خالل من بالوالیة الصناعي القطاع وضعف الزراعي القطاع                تدهور

 تطویر تسویق السیاحة لما لذلك من تأثیر إیجابي علي التنمیة السیاحیة.

ما كل ومواكبة باالطالع وذلك الذات وتطویر بتثقیف االهتمام الشمالیة بالوالیة السیاحة بقطاع العاملین الورقة توصي .2                 

والتمیز والجودة التعلم ثقافة نشر ضرورة علي التأكید مع أعمالهم، أداء في تعینهم ومهارات معارف واكتساب جدید                   هو

یتمكن حتى وذلك المهارات ومتعددي مرنین یكونوا ألن والسعي وتطبیقها الجدیدة المعارف مع التكیف علي                 والمساعدة

 القطاع السیاحي من االستجابة السریعة للتغیرات البیئیة بامتالك موارده البشریة قدرة التحول وبسهولة من مهمة ألخرى.

 2.2.4  توظیف نقاط القوة:
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األعلى المجلس تبني بضرورة الورقة توصي لذا السیاحة، وإمكانات مقومات من بالعدید تذخر الشمالیة الوالیة إن .1                 

ورسالة واضحة رؤیة ذات الشمالیة الوالیة في السیاحة لتسویق إستراتیجیة خطة والمعابر المغتربین شئون وتنسیق                 للسیاحة

 محددة لتحقیق األهداف العامة السیاحیة وأهداف إستراتیجیة السیاحة.

السیاحة مقومات تحویل للسیاحة، تسویقیة إستراتیجیة (وجود وعناصرها القوة نقاط توظیف دور علي والتأكید االهتمام .2                

السیاحة)، لتطویر الالزمة األساسیة البنیات توفر السیاحة، في لالستثمار التشجیعیة المزایا توفر متكامل، سیاحي منتج                 إلي

قطاع یواجهها التي الجوهریة القضایا تحدید في والمساعدة المبحوث القطاع في لتفعیلها وواضحة محددة إجراءات خالل                  من

وتطویر عامًة السیاحة قطاع خدمات تطویر مسیرة تدعم رشیدة إستراتیجیة قرارات صنع إلي التوجه ثم ومن                  السیاحة

 تسویق السیاحة خاصًة.

في لالستثمار تشجیعیة مزایا وتوفیر متكاملة، سیاحیة منتجات إلي وتحویلها السیاحي الجذب بمقومات االهتمام ضرورة .3                

الشمالیة بالوالیة السیاحة وتنمیة تطویر في للمساهمة السیاحة لتطویر الالزمة األساسیة البنیات توفیر خالل من                 السیاحة

 ومن ثم زیادة عائداتها كرافد من روافد االقتصاد بالوالیة.

والتسوق، للسیاحة البركل لمهرجان الحال هو كما الثقافیة واألیام كالمهرجانات دولي ُبعد ذات ثقافیة مواسم تنظیم .4                 

والخشبیة والقطنیة الذهبیة والمشغوالت التماثیل، والهدایا، (السلع المحلي السیاحي المنتج مشاركة تكثیف إلي               باإلضافة

  والجلدیة والمشغوالت المطرزة) في المعارض المحلیة والعالمیة.

 3.2.4  تسویق السیاحة:

أكثر بأسالیب معه التعامل الشمالیة بالوالیة السیاحة قطاع علي قائم وتحٍد أساسي مطلب السیاحة تسویق                 تطویر

 واقعیة ومعاصرة ومغادرة األسالیب التقلیدیة، ویمكن الوصول إلي ذلك من خالل:

مما المحتملین، المستثمرین كافة إلي االستثماریة والتوعیة السیاحیة الثقافة لنشر المتخصصة اإلعالم وسائل مع التعاون .1                

لتفعیل الشمالیة الوالیة تبذلها التي الجهود بعد خاصة السیاحي، المجال في استثماریة قرارات التخاذ توجیههم علي                  یساعد

 العملیة السیاحیة.

المیاه خدمات كالنظافة، السیاحیة المواقع في األساسیة الخدمات تحسین خالل من الشمالیة بالوالیة السیاحي المنتج تحسین .2                 

التنقل بمسألة االهتمام جانب إلي المصنفة والفنادق الترفیه وأماكن المطاعم والصحة، السیاحي واألمن واالنترنت                والكهرباء

 إلي المناطق السیاحیة بتلك المناطق.

والخدمات المقومات عرض یتم بحیث المناطق حسب الشمالیة بالوالیة السیاحي بالترویج خاصة الكترونیة مواقع إنشاء .3                

بكل الشمالیة بالوالیة السیاحیة األنشطة علي التعرف من والعالمیة المحلیة السیاحة شركات ُیمكِّن مما السیاحیة                 والتسهیالت

 سهولة.

والمناطق المنشآت مع للتعامل برامج تشمل بحیث المحلیین، السكان بین السیاحیة والثقافة التوعیة لنشر برامج إعداد .4                 

  السیاحیة، وسلوكیات التعامل مع السائحین.
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