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 حصتانالمدة الزمنية : 

 
      

  

 : مقدمة

 .و الشرق األوسط و العالم العربيتعتبر مصر نموذجا لدولة نامية في إفريقيا 
 فما تجليات هذا النموذج التنموي ؟ و ما العوامل المفسرة له ؟ و ما المشاكل التي تعاني منها مصر ؟

I على الوسط الطبيعي طغيان الطابع الصحراوي : لمصر الخصائص الطبيعية ـ 

 تنقسم إلى ثالث مجاالت هيو ليبيا غربا.  األحمر شرقا والسودان جنوبا و البحر  تقع مصر في أقصى شمال شرق إفريقيا يحدها البحر األبيض المتوسط شماال و 
يمتد من الجنوب إلى الشمال حيث ينتهي  و ،واد النيل الذي يقسم الصحراء المصرية إلى قسمين وشبه جزيرة سيناء ثم الصحراء الغربية  :الصحراء الشرقية و

 خصبة.  المصب بدلتا واسعة مكونا سهال فيضيا ذو تربة رسوبية و

الشمال. و قصى أبينما يسود مناخ متوسطي في  ،ارتفاع درجة الحرارة يتميز بنذرة التساقطات و سيادة الجفاف و ،م معظم أراضي مصر مناخ صحراوييع  
توجد أكبر مدن مصر، ) تمركز أهم الكثافات السكانية بالشمال و خاصة بدلتا النيل حيث و السكانالخصائص الطبيعية على توزيع األنشطة االقتصادية  هذهتنعكس 

  .و تراجعها كلما اتجهنا صوب المناطق الداخلية و الجنوبية(

II-  تجليات النموذج التنموي المصري: 
 ياحةالس الصناعة الفالحة

 على الساحل  دلتاه و يتركز النشاط الفالحي أساسا على طول النيل و

 حيث تمارس زراعة، ببعض الواحات الداخلية و و الشرقي الشمالي

مسقية و كثيفة اعتمادا على مياه الوادي و األراضي الخصبة التي 

في حين تنتشر الفالحة التقليدية بالمناطق  ،توفرها ضفاف النيل

الصحراوية. أما قطاع الصيد البحري فيتنوع بين النهري و الساحلي 

التقليدي، و الصيد العصري في أعالي البحار )سواحل البحر األبيض 

 ر األحمر(.المتوسط و البح

 تحقق الفالحة الحيواني، و وع اإلنتاج الفالحي بين الزراعي و يتن

 في انتاج القطن (.  15) الرتبة  المصرية رتبا ال بأس بها عالميا

  تهيمن على القطاع الصناعي في مصر

التحويلية  الصناعات االستهالكية و

كالصناعات الغذائية وصناعة النسيج 

ظلت الصناعات  والكيماوية. بينما

  األساسية متواضعة.

  تتركز هذه الصناعات بالمدن الكبرى

 أسيوط، السويس،شمال البالد )

 (.القاهرة، اإلسكندرية ... أسوان،

 ساهم ب ت ، حيثتشكل السياحة قطاعا حيويا في االقتصاد المصري

مليون فرصة  1,4ستوعب تو ، من الناتج اإلجمالي المحلي 12%

 عمل. 

  تطورا كبيرا خالل اآلونة األخيرة )العقدين السياحة شهدت

األخرين( مما أدى إلى تضاعف عدد السياح الوافدين على مصر. 

يناير  25 ورةثبعد  -البالدلكن و نتيجة للتوترات التي شهدتها 

 12، تراجع عدد السياح بشكل كبير جدا ) من أزيد من -2011

مليون في يوليوز  0,8إلى  2013-2012مليون في العام المالي 

 (، مما أثر سلبا نمو القطاع.2013

III- مقومات النموذج التنموي المصري و مشاكله : 

 : النموذج التنموي المصريمقومات  -1

 مقومات الفالحة المصرية : - أ
 مقومات مادية مقومات تكنولوجية مقومات طبيعية و بشرية

  الدلتا.مجاالت فالحية خصبة على طول النيل و خاصة في 

 .)...موارد مائية مهمة )وادي النيل، واحات 

 .منشآت مائية ضخمة كسد أسوان 

 .يد عاملة ذات تجربة في المجال الفالحي 

 .اعتماد نقل التكنولوجيا 

  االستخدام المستدام للموارد الطبيعية، عن طريق

استخدام تقنيات االستشعار عن بعد، و نظم 

 المعلومات الجغرافية.

 .دعم مالي مهم من طرف الدولة 

  تمويل و تشجيع المشاريع

 المصغرة و القومية.

 المصرية : الصناعةمقومات  - ب
، خامات نباتية و حيوانية(، و البترول الغاز الطبيعي وكطاقية  و، ثروات معدنية كالفوسفاط والحديدتستفيد الصناعة من تنوع الموارد الطبيعية بمصر )

تتجلى في تقوية دور القطاع الخاص في عملية التصنيع، إضافة إلى وفرة اليد العاملة و انخفاض األجور، و توافر  1971ليبرالية منذ من إدخال عدة إصالحات 

 وسائل النقل و تنوع شبكة المواصالت.

 المصرية : السياحةمقومات  - ت
مقومات تجهيزية مقومات طبيعية مقومات حضارية و تاريخية 

  إسالمية، معابد أهرامات، مواقع أثرية

 فرعونية.

 تنوع طبيعي : صحاري، سواحل   ،فنادق فخمة و مصنفة، شبكة طرق و مطارات دولية )القاهرة

 االسكندرية، شرم الشيخ...(.

 :المشاكل التي تعاني منها مصر  -2
مشاكل اجتماعية مشاكل اقتصادية مشاكل طبيعية 

 و  ،% 4المساحة القابلة للزراعة التي ال تتعدى  ضعف

، مما يجعل أهم نذرة التساقطاتانتشار الصحاري، و 

و في الدلتا األنشطة الزراعية تتركز على ضفاف نهر النيل 

 .وبعض الواحات

  عجز في الميزان التجاري نظرا الرتفاع قيمة الواردات

الصناعية، و من جهة أخرى تعاني من ثقل الديون 

مليار دوالر سنة  33الخارجية التي بلغت أزيد من 

2012. 

 و عدم التوازن  (، %14فاع نسبة البطالة )ارت

 .بين النمو االقتصادي و النمو الديمغرافي

IV-  اإلصالحات المصريةأهم : 
 مرت اإلصالحات المصرية عبر مرحلتين رئيسيتين :

في قطاعات الفالحة ، تأميم وسائل اإلنتاج والتنظيم التجاري و ،تميزت باتجاه مصر نحو االقتصاد الموجه 1971:  -1952مرحلة اإلصالحات الناصرية ما بين  : مرحلة االشتراكيةالأ. 
  مما مكن مصر من تحديث وتقوية بنيتها وقطاعاتها االقتصادية خاصة الفالحة و الصناعة . ،مراقبة الدولة للقطاع التجاري الصناعة التجارة و

و اقتصاد  و اتجهت إلى االنفتاح ، إذ بدأت مصر تتخلى تدريجيا عن مكتسبات الثورة الناصرية 1971انطلقت مند بداية السبعينات : اإلصالحات الليبرالية  : المرحلة الليبرالية ب.
من جلب االستثمارات األجنبية و تحرير  مما مكن مصر، ر المبادالت الداخلية و الخارجيةو أيضا تحري ،في قطاعات الفالحة و الصناعة و التجارة السوق و خوصصة وسائل اإلنتاج
 االقتصاد و تشجيع المبادرة الحرة.

 : خاتمة

تفاقم المشاكل  نظرا لثقل الديون الخارجية و ،مازالت مجهودات مصر غير كافية لتحقيق نمو اقتصادي شامل
 األدمغة إلى العرب. مما يساهم في هجرة الكفاءات و ،ضعف اإلصالحات الديموقراطية و ،االجتماعية الطبيعية و

 

 : ث اإلمام علي اإلعداديةالمؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

 مصر نموذج تنموي عربي


