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مصر غنیة بسكانھا و بما یملكونھ من طاقات و قدرات وھم المحور األساسي والھدف الرئیسي  

  لكافة أوجھ التنمیة  

مصادر البیانات السكانیة  
حیث    عملیات جمع و حصر شامل للمعلومات المرتبطة بالسكان من   : التعدادات السكانیة )1 

تركیبھم و خصائصھم االقتصادیة و االجتماعیة  فى منطقة معینة و فى  عددھم و توزیعھم و

  فترة زمنیة محددة  

   الدول العربیة و األفریقیة فى القیام بإجراء التعدادات السكانیة أقدم  مصرتعد .  

  الجھاز المركزي للتعبئة العامة و اإلحصاء  یقوم بالتعدادات السكانیة  

  

 تسجیالت الموالید و الوفیات و حاالت الزواج و الطالق و غیرھا :   ) االحصاءات الحیویة   2

  م  1901بدأت  االحصاءات الحیویة  فى مصر عام .  

  :  أوال : النمو السكانى
ولقد مر نمو سكان  )  م  2015تقدیرات عام ( ملیون نسمة    90 وصل عدد سكان مصر إلى 

  : مصر بمراحل مختلفة 

  

 

 

 

 

 

  

  

 نمو و تركیب  السكان في مصر  الدرس األول :
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  )  الوفیاتوانفاض ومعدالت   الموالیدزیادة عدد السكان نتیجة ارتفاع معدالت (:  الزیادة الطبیعیة )1

  

  معدالت الموالید 

  

    و ھو معدل مرتفع علي المستوى ) في االلف 30.4( لـ 2012حتي وصلت عام  مرتفعة بشكل عام

  العالمي

  ؟ ارتفاع معدل الموالید بمصر    : بم تفسر  

    مما یدفع األسر النجاب أكبر من األطفال لمساعدة األسرة ارتفاع نسبة الفقر ً     اقتصادیا

 خاصة بین النساء البطالة                    األمیةارتفاع نسبة                         دون  زواج األطفال

 عام  18

  

  معدالت الوفیات 

  

 م  1952فى األلف عام  27,8حیث وصلت فى النصف األول من القرن العشرین  ارتفعت .  

  المستوى العالميمعدل منخفض على (م    2012فى األلف عام  6,1لتصل  انخفاضت بشكل سریع (  

  

  معدالت الزیادة الطبیعیة :
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  الزیادة في اعداد السكان نتیجة الھجرة  الزیادة غیر الطبیعیة : )2

 تلعب دوراً مھماً فى تغییر حجم سكان الدولة أو محافظاتھا و مراكز العمران بھا  

  :  و تنقسم إلى قسمین ھما

  

    الھجرة الداخلیة

ھى انتقال السكان من محافظة إلى أخرى داخل حدود الدولة بھدف العمل أو اإلقامة أو التعلیم  (

  ) أو ھجرة السكان من الریف إلى المدن 

  

من عوامل طرد السكان من بعض محافظات   من عوامل جذب السكان لبعض المحافظات

 مصر 

                    . فرص العمل  توافر -1 

  . األجور  ارتفاع  -2 

  . مستوى المعیشة  ارتفاع  -3 

الخدمات الصحیة و االجتماعیة و   توافر -4 

  التعلیمیة  

  اإلدارة و الحكم و المنشآت الترفیھیة   تركز -5 

 .  و الثقافیة بالمدن      

      .  فرص العمل  قلة -1

  . األجور  انخفاض  -2

مستوى الخدمات االجتماعیة و    تدھور -3

  الصحیة  و التعلیمیة 

  .   الوحدات السكانیة  قلة -4

 . مساحة الملكیات الزراعیة   صغر -5

  

  

 ؟ على الھجرة الداخلیة في مصر  : ما النتائج المترتبة 

   معدل النمو السكاني   ارتفاع .    

   نسبة الذكور إلى نسبة اإلناث بالمحافظات المستقبلة للھجرة   ارتفاع .  

    العمالة خاصة الزراعیة فى المحافظات الطاردة  نقص .  

   عدید من المشكالت فى المدن مثل االزدحام و العشوائیات والبطالة   ظھور 
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 المحافظات الطاردة للسكان المحافظات الجاذبة للسكان

  اكثرھم جذبا للسكان  ( القاھرة و االسكندریة

 (  

   الجیزة  

  السویس،  (محافظات قناة السویس

  ) اإلسماعیلیة ، بورسعید  

  محافظة البحر األحمر  

   محافظة جنوب سیناء 

  محافظة المنوفیة  

   محافظة الغربیة  

  محافظة الدقھلیة  

  محافظة الشرقیة  

   محافظات الصعید  

 ) أسوان ، األقصر ، سوھاج ، المنیا(   

  

  تیارات الھجرة الداخلیة في مصر :  

  .   القاھرةإلى :   القناةماعدا محافظات محافظات مصر معظم  -1

  .  اإلسكندریةإلى   : جنوب الصعید و غرب وشمال الدلتا تیار  -2

  . شبھ جزیرة سیناء و  القناةإلى مدن :   الدلتا والصعید تیار من  -3

 البحر األحمر إلى مدن :   جنوب الصعید تیار من  -4

 

  

    الھجرة الخارجیة :

أو التعلیم كھجرة المصریین لبعض    ھي انتقال السكان من دولة ألخرى بھدف العمل أو اإلقامة(

 ) الدول العربیة 

  مالیین نسمة  3للعمل فى الدول العربیة نحو  وصل عدد المھاجرین .  

  سنة  40ــ  20من المھاجرین تتراوح أعمارھم بین %   70على أن نحو تؤكد الدراسات  

 ؟ اسباب الھجرة للخارج  : بم تفسر  

 مستوى المعیشة   انخفاض .  

 البطالة  انتشار .      

  ھجرة العقول المفكرة مما یؤدى إلى القدرات العلمیة عدم توظیف . 
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   إلى الدولة وافدة أو نازحة قد تكون .  

  الفرق بین عدد المھاجرین و القادمین من حساب یحسب صافي الھجرة  

   القادمون أكثر من النازحین تكون النتیجة فى صالح الدولة إذا كان .  

  

  تقسیم السكان حسب النوع و الفئة العمریة  أو حسب األنشطة االقتصادیة  ثأنیا : التركیب السكانى : 

  أو المستوى التعلیمى                                                              

  

  

 الخصائص السكانیة ألى مجتمع ویتمثل فى أبرز  یعد من 

 

   

  

    التركیب النوعي -1

ویمكن حسابھ من خالل تحدید نسبة النوع الي  ) ذكور و اناث (ھو تقسیم السكان حسب النوع 

  اجمالي عدد السكان

  

  م حتى الوقت الحاضر نـجد أن  1996التعدادات المصریة بدایة من عام  من متابعة :  

  .  %2,51م نحو   2012من نسبة اإلناث حیث بلغت نسبة الذكور تبعاً لتقدیر عام أكبر نسبة الذكور      

  :   ھذه النسبة قد تقل أو تزید من محافظة ألخرى حیث    

    للسكان  الطاردةفى المحافظات  تقل .  

   البحر األحمر و جنوب سیناء  مثل فى محافظات أخرى  تزداد .  
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  التركیب العمري   -2

  ؟ توجد عالقة بین التركیب العمرى للسكان والتنمیة االقتصادیة    : دلل  

لمعرفة القدرة یعتبر  تقسیم السكان حسب الفئات العمریة من أھم المؤشرات السكانیة   -1

  . اإلنتاجیة و الحیویة للمجتمع 

لبناء خططھم االقتصادیة و االجتماعیة فى  یھتم المخططون بالتركیب العمري للسكان  -2

  . المستقبل 

  بالھرم السكانيفى شكل بیاني یعرف بالعمر والنوع یتم تمثیل البیانات السكانیة الخاصة .  

  

     

                                                                       )  قسم للذكور وقسم لإلناث ( إلى قسمین  أفقیا     ونالحظ أنھ مقسم

                                 الصغرى فالكبرىفئات عمریة إلى  ورأسیا .  

  قاعدة الھرم (صغار السن) 

  31 ,7سنة و نسبتھم   15أقل من صغار السن تتكون من %  

   زیادة نسبة اإلعالة و ما تتطلبھ ھذه الفئة  زیادة ھذه الفئة تعنى  

  . حیاتیة و اجتماعیة و  تعلیمیة   من متطلبات   

   االتساع النسبى لقاعدة الھرم السكانى فى مصر یدل على اننا  

  لم نصل الى مرحلة االستقرار السكانى      

  قوة العمل (منتصف الھرم ) 

   سنھ   65الى اقل من   15تضم الشباب الذین تتراوح أعمارھم من  

 من جمبة السكان  %   1,62 تصل نسبتھم الى  

   كافة برامج التنمیة االقتصادیة زیادة قوة العمل یعني قدرة مصر على تحقیق  

  (كبار السن) قمة الھرم 

  سنة   65الذین تبلغ أعمارھم أكثر من  كبار السن تتكون من   

  من جملة عدد السكان %  2,6تصل نسبتھم إلى   

   زیادة نسبة اإلعالة فى مصر مثل فئة صغار السن زیادة ھذه الفئة تعنى . 

 

 

 

 أحد األشكال البیانیة لتمثیل السكان من حیث الفئات العمریة والتركیب النوعي   الھرم السكانى :
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                                                 االقتصادیة  و الحالة التعلیمیة االنشطة  حسب یقصد بھ تقسیم السكان  :  التركیب االقتصادي-3

  األنشطة االقتصادیة : 

  ملیون نسمة  23,3یقدر عدد المشتغلین باألنشطة المختلفة .  

  النشاط الزراعي أكثر األنشطة انتشاراً یتمثل في    

  أھمیة الزراعة بالنسبة لالقتصاد المصري   و ھذا یدل على     

  

  الحالة التعلیمیة : 

 الملتحقین بالتعلیم المتوسط  نسبة للسكان من  أعلى  

 الحاصلین على تعلیم أعلى من الجامعي  نسبة للسكان من   أقلھا  

   نسبة األمیة الزالت مرتفعة  نالحظ أیضاً أن  

  . و تشكل مشكلة تقف حاجزاً أمام مشروعات التنمیة     
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  الوادي و  من السكان في  %98,  2حیث یعیش نحو  یتسم توزیع السكان في مصر بالتمركز

  )  من مساحة مصر%   5(من  تا و منخفض الفیوم اقل   الدل

  (  أكثر من  من عدد السكان على%   1,8فیوجد بھا  ) الحدودیة(المحافظات الصحراویة  أما

  . ) من مساحة مصر %   95

  المرتفعة تشكل ضغطاً شدیداً على الموارد  ھذه الصورة التوزیعیة التي تتمیز بالتركز الشدید و الكثافة  

  )  2ألف كم  45ال تزید عن (  االقتصادیة المتاحة في تلك المساحة الضیقة   

  

  العوامل المؤثرة في توزیع السكان 
  

  

  

  

  

  

  

  أوالً : العوامل الطبیعیة: 

  الموارد المائیة : 

  . مناطق وجود المیاهیزداد تركز السكان في  

  التربة الخصبة :  

   زیادة أعداد مراكز العمران في مناطق التربة الخصبة و یرتبط بھا حرفة الزراعة تسود 

  ؟ تختلف  كثافة السكان تبعاً الختالف جودة التربة    : دلل  

  . بسبب التربة الخصبة : یتركز السكان في وسط و جنوب الدلتا  )1

  بسبب انتشار المستنقعات   : یقل السكان في األطراف الشمالیة للدلتا  )2

 بسبب فقر التربة  : یقل السكان في األطراف الشرقیة و الغربیة للدلتا   )3

  

 توزیع السكان والكثافة السكانیة مصر   الدرس الثانى :
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  المناخ:

  ؟ یؤثر المناخ و بخاصة عنصري الحرارة و المطر في توزیع السكان    : دلل  

 حیث یتركز السكان في المناطق المعتدلة   )1

  ارتفاع درجة الحرارة  ــ  ندرة األمطار : یقل السكان في المناطق الصحراویة بسبب  )2

  

  التضاریس : 

  ؟ تؤثر التضاریس فى توزیع السكان    : دلل  

 یندر السكان في المناطق الجبلیة الوعرة   )1

  : یتركز السكان في مناطق السھول خاصة الفیضیة بسبب  )2

سھولة مد الطرق  ــ  إنشاء المراكز العمرانیة   -توفر التربة الخصبة والمیاه العذبة            

  كالمدن  

 ً   : العوامل البشریة:  ثانیا

  :   النشاط االقتصادي

  حیث یتركز السكان في؟تؤثر األنشطة االقتصادیة على كثافة وتوزیعھم      : دلل  . . .  

   كالوادي و الدلتا المناطق الزراعیة  

 كالسادس من اكتوبر    المدن الصناعیة  

كشواطئ سیناء و البحر االحمر   المناطق السیاحیة  

 مثل راس غارب علي خلیج السویس   مناطق التعدین  

  :  والمواصالت  طرق النقل -

  ؟لخطوط المواصالت العالمیة والمحلیة دورا كبیرا فى توزیع السكان فى مصر       : دلل    

 : حیث 

منطقة قناة السویس التي لم یكن فیھا عمران ملحوظ قبل حفر قناة السویس ثم بعد حفر القناة تحولت  

  ) . بور سعید واالسماعیلیة والقنطرة  (لمنطقة لجذب السكان بأعداد كبیرة كما ظھرت مدن مثل  

  الظروف السیاسیة و العسكریة :  -

  ؟ تؤثر األوضاع السیاسیة و العسكریة في إعادة توزیع السكان      : دلل  

نزوح أعداد كبیرة من سكان سیناء     أدي إلىم  1967عندما احتلت إسرائیل سیناء عام  )1

  و مدن القناة إلى مناطق أخرى داخل مصر مما أثر على توزیع السكان  

و  سیناء و مدن القناة عودة السكان إلى   أدي إلى م  1973بعد ھزیمة اسرائیل عام   )2

  ارتفعت بھا الكثافة السكانیة 
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  الكثافة السكانیة :  

او اى وحدات   المساحیة التى یعیشون علیھا بالكیلومترات المربعةھى عدد السكان في الوحدة 

  مساحیة اخري  قیاس

  الكثافة العامة:

   2ملیون كم(مساحة الدولة على ) ملیون نسمة90(خارج قسمة عدد السكان ھى .( 

  من مساحة مصر  2كم � فرد  90= أي أن الكثافة السكانیة العامة لمصر .  

  

  

  ؟لكن ھذه الكثافة ال تعكس التوزیع الحقیقي للسكان    

لوجود مساحات واسعة غیر معمورة أو غیر مستغلة اقتصادیا مما جعل مؤشر الكثافة العامة للسكان      

  . غیر ذي قیمة 

 وتعد المؤشر الحقیقي للكثافة السكانیة ویتم  )  الصافیة (بالكثافة الحقیقیة یسمى   فظھر ما

    :            حسابھا عن طریق 

لسنة   2كم  � ن 1050وقد وصلت إلى قسمة عدد السكان على المساحة المعمورة فعلیاً     

  .  م 2012

 منطقة ألخرى داخل المساحة المعمورة في مصرالكثافة الصافیة من  وتختلف . 

  

  الكثافة السكانیة في محافظات مصر: 
 : م  لما یلي 2010   تقسم المحافظات المصریة وفقاً للكثافة السكانیة الصافیة تبعاً لتقدیرات عام

  محافظة القاھرة   :  محافظات مرتفعة الكثافة السكانیة جداً  -

  . الجیزة : )  2ن/ كم  9000  – 5000محافظات مرتفعة الكثافة (من   -

 القلیوبیة ــ سوھاج ــ اإلسكندریة  :)2ن/ كم  2000  – 1000محافظات متوسطة الكثافة ( من   -

  . كفر الشیخ ــ البحیرة   ) :  2ن/ كم  1000  – 500محافظات منخفضة الكثافة ( من   -

  االسماعیلیة و السویس   :  )2نسمة /كم  500محافظات منخفضة الكثافة جداً ( أقل من  -

  وھى محافظات شاسعة المساحة و قلیلة المحافظات الحدودیة  تضم  السكان :محافظات نادرة  -

بالواحات أو مناطق التعدین و المراكز العمرانیة المتباعدة على  السكان ویتركز السكان 

  . السواحل 
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  توزیع السكان بین الریف والحضر
  :  یختلف توزیع السكان وكثافتھم ما بین الریف والحضر

  من جملة عدد سكان %   43أي  ن  � م 35,7م إلى  2012المصریة  سنة   المدنوصل عدد سكان

  . مصر 

  من جملة عدد سكان %   57أي  ن  � م  47 ,3م إلى  2012المصري سنة   الریفوصل عدد سكان

  . مصر 
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     ؟تعانى مصر من مشكلة سكانیة نشأت نتیجة طبیعیة للتزاید السكاني الكبیر 

  معدل الموالید  ارتفاع      بسبب  

                 ت معدل الوفیا  انخفاض  

  یھدد خطط التنمیة  وبھذا التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة   یفوق كل معدالت التزاید السریع ھذا

  المستقبلیة 

و ینتج عنھ انخفاض  موارد الدولة یتناسب مع  و الذى ال النمو السریع للسكان   المشكلة السكانیة:

    . المستوى الصحى و التعلیمى و االقتصادى و سوء التوزیع الجغرافي

  

  أبعاد المشكلة السكانیة  

  

 البعد األول 
  ) عدم التوازن بین عدد السكان والموارد و الخدمات المتاحة  ( 

  . معدالت الزیادة السكانیة ال تتماشى مع  معدالت التنمیة  أى أن  

  

 البعد الثاني 

  : مما ادى الي    ) سوء توزیع السكان (

  على الخدمات في المدنتزاید األعباء و الضغط .  

   مثلظھور مشكالت جدیدة    : 

المباني على األراضي الزراعیة    زحف -البیئة  تلوث -المرافق  تدھور (     

 ) العشوائیات انتشار المحدودة 

  

 البعد الثالث

  )التوزیع العمرى لھؤالء السكان ( 

من عدد  %  35حوالي   (صغار السن حیث أن نسبة كبیرة من سكان مصر 

  . فئة غیر منتجة  ) السكان 

  ارتفاع نسبة صغار السن في مصر ؟ : ما النتائج المترتبة على 

  الخدماتھذه الفئة إلى العدید من  احتیاج                     نسبة   زیادة

   .  اإلعالة

 ).  ارتفاع نسبة األمیة و ارتفاع معدالت البطالة و الفقر بصورة كبیرة ( البعد الرابع

 

 المشكالت السكانیة و االجتماعیة    الدرس الثالث :
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  المشكالت المترتبة على المشكلة السكانیة  

  : تؤدى الزیادة السكانیة إلى نقص الغذاء :  -1

  الغذائیةعلى السلع االستھالكیة خاصة زیادة الطلب  .    

  بحاجات السكان المحاصیل الغذائیة و الثروة الحیوانیة ال تفي .  

  استیراد المحاصیل الغذائیةتلجأ الدولة إلى .  

 

  نقص نصیب الفرد في المیاه العذبة   -2

   متراً مكعباً سنویاً   750یبلغ نصیب الفرد من المیاه نحو .  

  كالزراعة و  كثیر من األنشطة االقتصادیة  مما یؤثر على أقل من حد الفقر المائي ھذا المعدل

  . استصالح األراضي 

  مشكالت اجتماعیة    -3

  

  ازدحام المدن و ظھور العشوائیات  

  ما النتائج المترتبة على ؟ ھجرة السكان من الریف إلى المدن  

    مما یؤدى إلى اإلضرار بھا و تدھورھا تضخم حجم المدن وازدحامھا الشدید .  

     انعكاسات اقتصادیة  و اجتماعیة و أمنیة تھدد أمن  و تمثل مشكلة لھا انتشار العشوائیات

  المجتمع  واستقرار 

 الفقــــــــــــر  

  انخفاض مستوى المعیشة یعانى نسبة كبیرة من المصریین من .  

   من السكان دون مستوى الحد األدنى للمعیشة %   40مما جعل حوالي  

  .      مما یعنى زیادة معدالت الفقر     

  جنیھاً سنویاً  3076للفرد بحصولھ على مبلغ قیمة خط الفقر تحسب .  

  األمیــــــــــــة  

   تعانى مصر من انتشار  األمیة حیث  

  . % 30,1سنوات إلى   10وصلت نسبة األمیة في الفئات أكثر من     

 اإلناث عن الذكور  نسبة األمیة بین   تزداد  

   في المدن % 20,7و  تقل إلى  % 37,5سكان الریف لتصل إلى نسبة األمیة بین  تزدادكما . 

 

  

 :  العشوائیات

تجمعات عمرانیة في المدن الكبري وحولھا  

 وغیر مخططة عمرانیا وتفتقر الخدمات

الصحي  والصرف النقیة والمیاه الصحیة

  .الصحي  السكن والطرق وشروط 
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  ؟ ارتفاع نسبة األمیة في الریف عن المدن  : بم تفسر 

  . و غیرھا من الحرف التي ال تحتاج تعلیماً خاصة سیادة حرفة الزراعة   -1

  .      مستوى المعیشة  انخفاض  -2

  .      الخدمات التعلیمیة  قلة -3

  . في الحقول  للعمل من األطفال لجوء عدد كبیر   -4

  ؟ انتشار األمیة في مصر   : بم تفسر  

  .        مستوى المعیشة   وانخفاض الفقر -1

  .        الخدمات التعلیمیة  توزیع  سوء -2

  . كأید عاملة   األطفال استخدام -3

  

  أھم وسائل مواجھة مشكلة األمیة في مصر ؟  وضح 

  .        في برامج محو األمیة  التوسع -1

  . في إنشاء المدرس  والتوسعالعملیة التعلیمیة   تطویر -2

  . ل تطوعي قبل االلتحاق بالوظائف الخریجین بالعمل في ھذا المجال بشك تكلیف -3

   : البطـــــــــالة  

  وجود نسبة مؤثرة من شباب المجتمع خارج قوة العمل  :  مفھومھا

  بم تفسر ؟ ..... ظھور البطالة في الدول النامیة  : اسبابھا   

                   عن مالحقة النمو السكاني قصور النمو االقتصادي .  

                   عن تمویل االستثمارات الالزمة لتوفیر فرص العمل عجز المدخرات المحلیة .  

   مالیین نسمة 3,2نالحظ أن وصل عدد العاطلین في مصر نحو .  

  من قوة العمل % )   12,5(  م     2012في حین وصل معدل البطالة عام . 

 نسبة البطالة بین الذكور    وتقلمعدل البطالة بین اإلناث   یزداد  

 الحضر أكثر من الریف معدالت البطالة في   وترتفع . 
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  ما ھى مقترحاتك لحل مشكلة البطالة في مصر ؟  

  . في ضوء متطلبات سوق العمل التركیز على التعلیم المھني و الحرفي  -1

  . التي تستوعب أكبر عدد من العاطلین توجیھ االستثمار نحو المشروعات  -2

  . في دعم المشروعات الصغیرة تحفیز مؤسسات المجتمع المدني  -3

  اإلدمان و تعاطي المخدرات  

  بالبطالة والفقر ترتبط ھذه المشكلة .  

  باإلدمان العدید من الجرائم مما یمثل مشكلة  زادت في السنوات األخیرة زیادة كبیرة ویرتبط

  . البد من مواجھتھا

  وضح أھم طرق مواجھة مشكلة اإلدمان في مصر ؟  

  . عن األضرار الصحیة و االجتماعیة لتعاطي المخدراتنشر الوعي بین الشباب  -1

  . للشباب فرص عمل توفیراالقتصادیة و   التنمیة -2

  . جلب المخدرات و االتجار بھا و تعاطیھا تفعیل قوانین تجریم   -3

  . عن المخدراتمحاربة األمیة و الجھل و االعتقادات الخاطئة   -4
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  مواجھة المشكلة السكانیة 

  للتغلب على المشكلة بآثارھا اقتصادیا و اجتماعیا البد من السیر في اتجاھین ھما  :  

    تنظیم األسرة  

    التنمیة االقتصادیة  

  األبعاد األربعة المتعلقة بالمشكلة السكانیة مع تركیز السیاسة الشاملة على مواجھة .  

   

  سیناریوھات مقترحة لحل المشكلة السكانیة 

  أوالً : التوسع في مجاالت التنمیة اإلقلیمیة لمناطق بعیدة  

الواحات و شبھ جزیرة سیناء و   مثلبعیدة عن التركز و االزدحام السكاني بحیث تكون  

  . ووضع برامج تنمویة شاملةالساحل الشمالي و ساحل البحر األحمر  

  ثانیا : البحث عن مصادر جدیدة للمیاه  

  وسائل الري وتحدیثھا                         بتحسین  : وذلك 

            في استصالح األراضي للزراعة  التوسع  

  بزیادة اإلنتاج الزراعي                     لسد الفجوة الغذائیة   االعتماد على   وتقلیل

 . االستیراد 

  ثالثا :تطویر التعلیم  

  . الكفاءات الالزمة لتطویر الصناعة لتوفیر  الفنيخاصة 

  رابعا ــ تحسین العالقات مع الدول الخارجیة  

  .  والتى تضم المالیین من العاملین المصریین العربیة خاصة 

  و الصحة    خامسا :إتباع برامج للتنمیة البشریة في محو األمیة و التعلیم

  . لعائدھا المباشر على السكان 
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وطرق استخدامھا من  الموارد الطبیعیة والبشریة یعتمد االقتصاد المصرى علي العدید من 

  :  االنشطة االقتصادیة في المجاالت المختلفة و التى تتمثل فى خالل 

  

  

  

  

  

    الزراعة:    اوال :  

 حیث   ؟ تعد الزراعة من أھم األنشطة االقتصادیة فى مصر   : دلل  

  من إجمالي العاملین في مصر   %  29یمارس الزراعة عدد كبیر من سكان مصر حوالي  )1

 م   2011من جملة الناتج المحلى اإلجمالي لعام %  13,5تساھم الزراعة بنحو  )2

 

   المساحة الزراعیة  

   ملیون فدان  8,6حوالي  م    2011وصلت مساحة األراضي الزراعیة في مصر سنة .  

  أراضى الوادي و الدلتا و منخفض الفیوم ــ الواحات بالصحراء  : تتوزع ھذه المساحة  في

  الغربیة ــ الساحل الشمالي

  

  ؟ المساحة الزراعیة والمساحة المحصولیة   : ما الفرق بین  

  . ھي مساحة األرض الزراعیة الفعلیة  المساحة الزراعیة :

  . إجمالى مساحة المحاصیل في كل المواسم الزراعیة خالل السنة المساحة المحصولیة :

 العوامل المؤثرة في الزراعة بمصر    

 النشاط الزراعي في مصر   الدرس األول :
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  العوامل الطبیعیة 

ویؤثر ذلك بدوره على تنوع المحاصیل  : تتنوع التربة في األراضي المصریة  التــــربـــة : -

  . الزراعیة

   تربة رملیة    تربة طینیة 

  دلتا نھر النیل ــ وادي النیل ــ   : توجد في

  منخفض الفیوم   

حیث یتكون معظمھا من   بتجانسھا :  تتمیز

 الطمي النیلي 

  األودیة الصحراویة  ــ  بطون: تنتشر في

  شمال سیناء ــ الساحل الشمالي             الواحات

   بسرعة   المیاهتتسرب فیھا تربة خفیفة  وھى

 .  للمادة العضویةوتفتقر 

  موارد المیاه :  -
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الحرارة یؤثر المناخ في الزراعة من خالل عناصره المختلفة وبخاصة   المنــــــــاخ : -

  : كالتالي والریاح 

 درجة الحرارة   :  

رغم تشابھ درجات الحرارة بشكل عام في مصر و توزیعھا الفصلي إال أنھ  یمكننا أن نمیز بین  

:  

المناطق الحارة في  

 الجنوب 

قصب السكر ــ : مثلمحاصیل المناطق الحارة حیث تجود بھا 

 . الذرة ــ األرز 

المناطق المعتدلة في  

 الشمال

القمح و بنجر  : مثل محاصیل المناطق معتدلة المناخ حیث تجود 

  السكر 

 . و الشعیر 

  الریاح:  

تضر بالمحاصیل  فإنھا عندما تھب ریاح حارة تؤثر الریاح على المحاصیل الزراعیة خاصة  

  . سقوط البراعم و األزھار وتؤدى إلى أتربة ورمال بما تحملھ من الحقلیة 
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  البشریة العوامل 
 نظام الــــري : -

  اھتمام محمد على بزراعة   بسبب ؟ري دائم  إلى   19في بدایة القرن  الري الحوضي تحول نظام

  . المحاصیل الصیفیة 

  تتمثل في المشروعات لتنظیم میاه الري فأقیمت في مصر عدد من :  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظام الصرف :  -
  م 1933بتحسین الصرف الزراعي عام بدأ االھتمام .  

  وأطوالھا و اعداد محطات الصرفأعداد المصارف تزایدت 

  . الدلتا وخاصة في  

  أھم المصارف   :  شرق الدلتا : مصرف بحر البقر .  

                              وسط الدلتا :  مصرف زفتى .  

                              غرب الدلتا : مصرف إیتاي البارود . 

 

 

 مشروعات الرى فى مصر

 الترع

قنوات مائیة صناعیة تشق 

لتوصیل میاه النھر لألراضي 

 . الزراعیة 

 : مثل 

 النیل بوادي اإلبراھیمیة 

 الدلتا شرق   اإلسماعیلیة

 النوباریة غرب الدلتا  

 

 القناطر

حواجز مائیة ذات بوابات 

تبنى في مجرى النھر لرفع 

منسوب المیاه لتصب في 

 الترع المتفرعة 

 : مثل 

 القناطر الخیریة

 قناطر إسنا

 

 خزان أسوان والسد العالي 

أنشىء عام : خزان أسوان 

 م 1902

م  1960أنشىء عام : السد العالي 

 . م 1971وتم تشغیلھ 

یقع جنوب خزان أسوان بحوالي 

كم یخزن المیاه تخزین دائم  6,5

 في بحیرة السد
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  العمالة الزراعیة :  -

  أساس قیام الزراعة بمراحلھا المختلفة تعتبر األیدي العاملة .  

  حیث مستمر  تناقصنسبة العاملین في الزراعة في  لوحظ أن :  

   29(  م إلى  2011انخفضت سنة % ) 48(  م 1976كانت نسبتھم سنة % (  

  

  السیاسات الحكومیة : -
  ؟ للسیاسات الحكومیة دورا مھما فى المجال ازراعي بمصر    : دلل  

  . تحدید المساحات المطلوب زراعتھا بالمحاصیل اإلستراتیجیة  )1

  . تنظیم الضرائب ودعم المزارعین من خالل الجمعیات الزراعیة  )2

  . متابعة مشروعات الري والصرف الكبرى  )3
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  المحاصیل الزراعیة في مصر  

   القمح

  الوادي و الدلتا  یزرع في جمیع أنحاء شتوي محصول 

 . و الواحات والساحل الشمالي 

  الدقھلیة ــ  الشرقیةــ  البحیرة: تعد أكبر محافظات اإلنتاج .  

   ملیون فدان   3.4تبلغ المساحة المزروعة بالقمح نحو .  

  ملیون طن  9.5أكثر من   م  2013وصل اإلنتاج عام   

  ) . ال یكفى االستھالك المحلى ( 

   للقمح حیث تستورد سنویاً مصر من أكبر دول العالم استیراداً تعد  

  . كمیات كبیرة من القمح    

  ؟تقوم الدولة بجھود مستمرة  لزیادة انتاج القمح      : دلل   

  : حیث تقوم الدولة بما یلي 

  . المساحة المزروعة قمحاً زیادة رقعة  -1

  . من القمح تعطى إنتاجا أكبر و تقاوم األمراض النباتیة استنباط أصناف جدیدة  -2

  . في ھوامش الدلتا و فى الصحارى المصریة استصالح أراض جدیدة  -3

  األرز  

  مصر الوسطى و انتشر أخیراً في شمال الدلتا یزرع في  صیفي محصول .  

   كمحصول غذائي بالنسبة للسكان یلي القمح من حیث أھمیتھ .  

   تصدر منھ كمیات  و  ملیون طن    5.7حیث وصل إنتاجھ  إنتاجا لألرز الدول العربیة مصر أكبر تعد

 إلى الخارج 
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  قصب السكر

 المحاصیل المداریة الحارة حیث یعد من محافظات الوجھ القبلي  زراعتھ في  تتركز .  

   م   2013في عام ملیون طن  16ووصل إنتاجھ محصول إنتاج السكر الرئیسي في مصر  ھو

.  

  بنجر السكر 

  المناطق المعتدلة و المعتدلة الباردة  من محاصیل  شتويمحصول  

   الوجھ القبليكما یزرع في بعض محافظات الوجھ البحري  یزرع في محافظات .  

  كفر الشیخ  ــ  الدقھلیة :   ومن اھم محافظات انتاجھ  .  

    القطن

  التي تلعب دوراً كبیراً في اقتصادیات مصر المحاصیل النقدیة المھمة یعتبر من  :  
  . القطن طویل التیلة حیث اشتھرت مصر بزراعة     
  بینما یصنع الجزء الباقي محلیاً یصدر جزء منھ إلى الخارج .  
   بنيــ   الشرقیةــ    البحیرةــ   الدقھلیة: یزرع القطن في كل محافظات مصر و أھمھا  

  .  سویف
  ألف طن 255م نحو  2013وصل إنتاج مصر منھ عام .  

  ؟ )بم تفسر ( یعد إنتاجھ أقل بكثیر من إنتاج السنوات السابقة  
  . التوسع في زراعة المحاصیل الغذائیة التجاه السیاسة الحكومیة نحو      
  

  محاصیل أخرى : 

  : مثل    المحاصیل الزراعیة األخرى حیث تنتج مصر العدید من 
 الخضراوات  -3.          الفول و الشعیر  -2.         الذرة الشامیة  -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

 المشكالت التي تواجھ التنمیة الزراعة في مصر   

  5من األراضي الزراعیة مقسم إلى حیازات زراعیة أقل من % 60فحوالي  تفتت الملكیة الزراعیة  

  للحیازة أفدنة 

   و ما یصاحبھ من تبویر لألراضي الزراعیة و تناقص  النمو العمراني على حساب الرقعة الزراعیة

  . مساحتھا 

  على استخدام األسالیب التكنولوجیة الحدیثة في الزراعة وھجرة  العمالة الزراعیة غیر المدربة

  . المزارعین 

 الذي تتعرض لھ األراضي الزراعیة خاصة في ھوامش الوادي و الدلتا و الواحات  التصحر .  

   مما یؤدى إلى انخفاض إنتاجیة األراضي الزراعیة و یزید من تكلفة اإلنتاج انتشار اآلفات .  

  في عملیات الري و الزراعة ل القدیمة استخدام الوسائ .  

 ) الستخدامھا في صناعة الطوب األحمر فیما یخالف القانون ) تجریف التربة .  

  

  

  الجھود المبذولة للتغلب على مشكالت الزراعة في مصر  

  : تتعدد جھود الدولة في مجال التنمیة الزراعیة وذلك على النحو التالي 

  الدلتا ــ مناطق الواحات ــ شمال سیناء ــ الساحل الشمالي : في استصالح األراضي .  

   القمح ــ األرز ــ القطن :  مثل لزیادة إنتاجیة الفدان استنباط سالالت جیدة من المحاصیل الرئیسیة .  

 تورید محاصیلھم بأسعار  ــ مدھم باألسمدة و األعالف ــ منح القروض  : من خالل مزارعین مساعدة ال

  مناسبة  

  خاصة في المشروعات الجدیدة إدخال وسائل حدیثة في الري .  

  الزراعي و دعم نقابة الفالحین التوعیة و اإلرشاد .  

  الري ــ الصرف ــ حفر اآلبار : االھتمام بمشروعات  . 
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  الثروة الحیوانیة     ثانیا :    

  ؟ ترتبط الثروة الحیوانیة بالزراعة في مصر   : دلل  

  . الغذاء من الحقول أو الحظائر تعتمد على   الحیواناتتوجد أنواع رئیسة من  )1

  . كثیراً ما یربى الفالح الحیوانات بھدف العمل في الحقل  )2

إحالل اآللة محل  و التوسع في المیكنة الزراعیة و إن كان األمر قد تغیر أخیراً بعد (               

  ) الحیوانات  

  

؟ انخفاض أعداد الثروة الحیوانیة في مصر     : بم تفسر  

    . باألعالف مثل البرسیم نقص المساحات المزروعة   -1

 في الحقول استخدام المزارعین للحیوانات  -2

  . مما یؤدى إلى إجھادھا و ضعفھا  

 التي تفتك بالثروة الحیوانیة  انتشار األمراض  -3

  . الحمى القالعیة ــ جنون البقر : مثل 

      . قلة اإلمكانات البیطریة  -4

 . المصنعة محلیاً  ارتفاع أسعار األعالف -5
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  الثروة السمكیة  ثالثا : 

 الن اھمیتھا ترجع الى    ؟ تعد األسماك والقشریات مصدراً رئیسیاً للغذاء     : بم تفسر . . .  

  سد النقص في اللحوم و الدواجن   )1

  رخص ثـمنھا   )2

  إقبال عدد كبیر من السكان علیھا   )3

  : إنتاج الثروة السمكیة في مصر  

  وینتج نحو ملیون طن   1.48حوالي  م  2014سنة  وصل إنتاج األسماك في مصر :  

       350   من مصاید البحار والبحیرات الشمالیة والبحیرات الداخلیة و نھر النیل وفرعیھ   الف طن

  والترع   

       1.13   من المزارع السمكیة  ملیون طن  

  ً  عدیدة من األسماك و  رغم اإلنتاج الكبیر لمصر من األسماك إال إنھا تستورد أنواعا

 . لسد حاجة السكان من األسماك )  الجمبري و الرخویات ( القشریات 
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  أوال : النشاط التعدینى 

  منھا  متنوعةو عدیدة یوجد في مصر ثروات معدنیة :  

  . الحدید ــ المنجنیز ــ الكروم ــ الذھب :  مثل المعادن الفلزیة  -1

الجبس ــ ملح الطعام ــ الفوسفات ــ رمال  :  مثلالمعادن الال فلزیة واألحجار و األمالح   -2

  الزجاج

  . البترول ــ الغاز الطبیعي ــ الفحم :   مثلمصادر الطاقة  -3

  

  الثروات المعدنیة : أوال :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 النشاط التعدینى و الصناعي في مصر   الدرس الثانى :
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  المعادن الفلزیة :  -

  

  

  الحــــــــــدید 

 

  : من أھم المناجم 

  التي تستغل حالیاً أھم مناجم الحدید من  : الواحات البحریة . 

  مناجم جبال البحر األحمر :  

الحدید المغناطیسي عالي الجودة  تعتبر من مناجم الحدید األخرى حیث بھا      

 وعورة التضاریس ــبعدھا ــ :  (  بسببحتى اآلن  لم  تستغل إال أنھا 

                          ) تباعد المناجم                                                

  . ملیون طن 4:  من الحدید إنتاج مصر السنوي  

  

 ــــیزالمنجنــ

  جبل علبةفي سیناء و یوجد أیضا في أم بجمة یستخرج من  منطقة .  

  ألف طن  140اإلنتاج السنوي .    في مصر بنحو  احتیاطي المنجنیز یقدر

  مالیین طن    10

  صناعة الحدید  و یستخدم الباقي محلیاً في یُصدر معظمھ إلى الخارج

 والصلب 

 وادي العالقى ــ جبل علبة :   من أھم المناجم ــروم الكــــــ

  

 ــب الذھـــ

   بجبال البحر األحمر بالصحراء استغل الفراعنة خامات الذھب من مناجمھ

  . الشرقیة 

  مناجم السكري یستغل حالیاً من . 

 

 

 

 

 

 

 

  

  المعادن الال فلزیة و األحجار  و األمالح : -
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  الفوســـــــــــــفات 

 

  في إنتاج الفوسفات عالمیا المرتبة الخامسة تحتل مصر .    

  مناطق اإلنتاج :  

  : فوسفات الحمراوین ویوجد بھ مشروع أقدم المناجم  : القصیر   -حقل سفاجة   -1

ألف طن   600لتركیز الفوسفات و تحویلھ إلى سوبر فوسفات بطاقة تصل إلى      

  . سنویاً 

  بالوجھ القبلى قرب إسنا: منطقة السباعیة والمحامید   -2

حیث مصانع األسمدة  كفر الزیات و أبو زعبل و أسیوط یُنقل اإلنتاج إلى      

  . الفوسفاتیة 

  یقع شمال غرب الواحات الخارجة  : حقل أبو طرطور   -3

  700في مصر ، ویقدر االحتیاطي بأكثر من أكبر حقول الفوسفات ویعد      

 . ملیون طن 

  

 الجبـــــــــــــس

  یوجد في  

  لمصر  الساحل الشمالي الغربي  

   في سیناء  وادي غرندل ــ حمام فرعون منطقة  

  البحر األحمر ساحل .  

  شمال اإلسماعیلیة ــ ومن رأس ملعب في سیناء : یستغل أساساً من مناجم . 

 مـــلح الطعــــــام 

  البحر  ــ البحر المتوسط : یستخرج من المالحات المنتشرة على سواحل

  . خلیج السویس  ــ األحمر 

  قارون ــ بحیرة شرق بور فؤاد ــ مالحة  إدكو مالحة : أھم المالحات .  

  كلورید  (ملح الطعام  یترسب :  حیث التبخیر الصیفي  یستخرج بطریقة

 ) . الصودیوم  

  

رمــــال 

 الزجـــــاج 

 أو تصدر إلى الخارج في شكل خام صناعة الزجاج تستغل في .  

 وادي النطرون  و  الصحراء الشرقیة و في  سیناءتنتشر في عدة مناطق من

 . بالصحراء الغربیة 

  

  

 ھناك ثروات معدنیة أخرى في مصر ذات قیمة اقتصادیة مثل   :  
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الرصاص ــ الزنك ــ القصدیر ــ النحاس ــ الكاولین ــ الرخام ــ الجرانیت ــ الطفلة ــ الزلط ــ 
  الرمال السوداء ــ رمال البناء  

  

  مصادر الطاقة :  ثانیا : 

  

 الفحـــــــم 

  في شمال سیناء    توجد طبقات الفحم في مصر  

  الجديــ وادي  حاللــ جبل   المغارةجبل :   أھم مناجمھ .  

  بعد تحریر سیناء  م 1980التشغیل عام  بدأثم  م 1967اإلنتاج عام   توقفقد .  

  

  

 البتـــــرول 

  و تنقسم إلى منطقة خلیج السویس  تتركز حقول البترول في :  

  . مرجان بحري ــ بالعیم بحري   حقول بحریة                              

 سدر ــ عسل ــ  حقول بــــریة                               

  . أبو ردیس على جانبي خلیج السویس                                                

  رون ــ أبو الغرادیق ــ  قا:   اھمھاحقول البترول ومن بالصحراء الغربیة   وتوجد

  . الرزاق وغیرھا 

   ملیون طن  34.7نحو    م2014بلغ إنتاج البترول عام .  

  لیصل  كم   300بطول  خط سومید  بواسطة  السویس لإلسكندریة  ینقل البترول من

  لمیناء سیدي كریر  

الغاز 

 الطبیعي 

   ملیون متر مكعب  46تنتج مصر كمیات كبیرة تصل لحوالي .  

  ملیار متر مكعب  1,1یقدر االحتیاطي بـ .  

  ویصدر الباقي إلى ملیون طن    12تستھلك مصر سنویاً نحو أكثر من

  . الخارج عن طریق أنابیب 

  ؟أھمیة الغاز الطبیعي  : بم تفسر    

  مصدر للطاقة النظیفة                                      -1

  في الصناعات البتر وكیماویة   یستخدم كمادة خام ــ  2

  كبدیل للبوتاجاز   أدخل في كثیر من المنازل   -3

 . كوقود للسیارات ــ  یستخدم  4

  

  :  ومن أھم حقول الغاز الطبیعي

  أبى قیر ــ حقل  الوسطانيــ حقل أبو ماضي حقل شمال الدلتــــــــــا   -1

  ) %   20تنتج نحو (بالبحر المتوسط   
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 . بدر الدینــ أبو سنان ــ حقل أبى الغرادیق حقل الصحراء الغربیة  -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  تنمیة الثروة المعدنیة في مصر
  و تقدمھا مما قد  تساعد على دعم الصناعة التي الثروات المعدنیة یوجد في مصر العدید من

  یسھم في تحقیق التنمیة    

  : لذلك فقد كثفت الدولة جھودھا فیما یلي االقتصادیة في البالد تعود بالنفع على المجتمع ؛     
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  .                             عن معادن جدیدة البحث و التنقیب  -1

  . في مناطق اإلنتاج الحالیة تنمیة اإلنتاج  -2

  المتقدمة في التنقیب واالستخراج إدخال األسالیب العلمیة و التكنولوجیة  -3

كثیراً في دعم االقتصاد الذي تعتمد علیھ مصر  بصفة خاصة في قطاع استخراج البترول    

  . المصري 

  

  ثانیا : النشاط الصناعي 
في عھد محمد على و منذ ذلك التاریخ و حتى   19عرفت مصر الصناعة منذ نھایة القرن الـ 

باألوضاع  متأثرة في ذلك   تطورات عدة ما بین تدھور ونھضةالوقت الحاضر شھدت الصناعة 

  . ومات حیث تتطلب الصناعة توافر عدد من المقالسیاسیة المحیطة و بعض العوامل األخرى 

  

  

  

  

  

 

  مقومات الصناعة

  

  

  

  

       

  

  

  

  

  

  الصناعات الرئیسیة في مصر :  

  
 الصناعات الرئیسیة في مصر 

 متجددة

غیر 

 متجددة

مقومات 
ةالصناع

االیدي 
العاملة

المواد 
الخام

 وسائل
النقل

راس 
المال

السوق

مصادر 
الطاقة

 زراعیة

مثل 

 القطن

حیوانیة 

 الجلود مثل

 مثلمعدنیة 

 الحدید

متداول  

  مثل ثابت    االالت مثل

 المنشات 
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  أھم معوقات الصناعة في مصر   جھود الدولة للنھوض بالصناعة 

  و مستلزمات الصناعة نقص بعض المواد الخام  -1

سواء من  صعوبة منافسة المنتجات الصناعیة العالمیة   -2

  . حیث الجودة أو األسعار  

 التضخم ــ انخفاض: بسبب ضعف األسواق المحلیة  -3

  . األجور ــ انخفاض مستوى المعیشة 

تمارسھا بعض الدول   التي سیاسات اإلغراق السلعي  -4

  . الخارجیة كالصین 

في المجاالت عزوف المستثمرین عن االستثمار  -5

  الصناعیة

 ة و ھجرة العدید منھا إلى الخارجنقص العمالة الماھر -6

  . و قلة مراكز التدریب المھني 

  . في استیراد اآلالت التصنیع ج االعتماد على الخار -7

 . في عدید من المصانع االعتماد على اآلالت القدیمة  -8

 

اإللكترونیات و  : إدخال صناعات حدیثة مثل  -1

  تجمیع  

  .      السیارات و البتر وكیماویات و غیرھا      

رفع الجمارك على الواردات من الصناعات   -2

  تنافس الصناعات المصریة    التياألجنبیة 

لسد حاجة المصانع  استغالل المناجم و تطویرھا  -3

  من     

  . المواد الخام الالزمة       

تشجیع االستثمار في المجاالت الصناعیة   -4 

  وتوفیر    

  . التسھیالت لھا       

لتوفیر  والتدریب التوسع في برامج التعلیم  -5

  العمالة

  الماھرة المطلوبة في المشروعات التنمویة      

من خالل رفع  تشجیع العاملین بالصناعة  -6

 . األجور وزیادة الحوافز 

  

  

  

   ؟ تعد طرق النقل بأنواعھا المختلفة بمثابة شرایین الحیاة بالنسبة للدولة  : دلل  

الصناعات 

 الغذائیة 
الصناعات 

الكیماویة  

والبترولیة  

 والورقیة 

صناعة  

مواد البناء  

 والحراریات 

الصناعات 

الھندسیة  

 والكھربائیة 

صناعة  

األخشاب 

 والجلود 

صناعة  

الغزل  

 والنسیج 

الصناعات 

 المعدنیة 

 النقل والتجارة في مصر  الدرس الثالث :
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  نقل السكان و البضائع و المواد الخام الن عن طریقھا یتم 

  

  

  

  

  

  

  النقل البري  :-أوالً 

  الطـــــــرق البـــــــریــة : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    الســكك الحــــدیدیــة : 

  

  

  

  

  

  

 ً   النقل المائي  :ثانیا
  النقـــل النھــــري :

  ترعة اإلبراھیمیة  مثل  النقل خالل نھر النیل و فرعیھ رشید و دمیاط و الترع  یشمل           
  . و بحر یوسف 

  تمتد فوق األراضي المصریة شبكة من 

  الطرق البریة المرصوفة وغیر المرصوفة     

   أھمھامن    :    طریق القاھرة ــ اإلسكندریة 

                        طریق القاھرة ــ أسیوط الغربي  

                         طریق القاھرة ــ السویس  

   تعد السیارات الوسیلة الرئیسیة  

  . لنقل الركاب و البضائع و السلع داخل مصر    

   . مصر من أقدم الدول التي استخدمتھا 

  .  بدأ إنشاء أول خط بین القاھرة  و اإلسكندریة  

   تمتد الخطوط الحدیدیة للربط بین مدن الدلتا و

  الوادي . 
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  للطرق البریة و السكك الحدیدیة  إضافة الطرق المائیة الداخلیة خاصة نھر النیل  تشكل  

  ؟ یواجھ النقل النھري فى مصر العدید من الصعوبات     : بم تفسر  

  .  في بعض الفترات  البطء و انخفاض منسوب المیاه -1

  . حدیثة لرسو السفن عدم توفر موانئ نھریة  -2

  البحــــري :النقـــل 
  ؟ أھمیة قناة السویس كطریق مالحى خاصة بعد حفر القناة الجدیدة   : بم تفسر   : قناة السویس 

  . من مختلف دول العالم تعبرھا السفن و ناقالت النفط   -1

  . في معظم امتدادھا تتمیز كطریق مالحي باستقامتھا  -2

ومن المتوقع أن یزید دخل القناة بعد حفر القناة الجدیدة  بنسبة  تعد مصدر دخل رئیسي لمصر   -3

  . زیادة الدخل القومى لمصر مما یساعد في%  259

  

  : أسباب قلة المواني المصریة نسبیا  

  . عدم صالحیة سواحل كثیرة  -2    . بالوادي و الدلتا بعد السواحل عن العمران  -1

  

 أھم المواني المصریة  

میناء   -1

 اإلسكندریة 
 . نصف تجارة مصر الخارجیةتتم من خاللھ أكثر من  

مینائي   -2

 بورسعید 

  . مدخل القناة الشمالي یقع شرق  : المیناء الخارجي 

 . جنوب بورسعید یقع  : المیناء الداخلي 

 میناء السویس  -3

  الطرف الجنوبي لقناة السویس یقع على .  

  على  أھم الموانئ بالنسبة لحركة الركاب و البضائع یعد من

  البحر األحمر 

  شمال غرب المیناء القدیمأنشئ میناء السویس الحدیث 

 تجارى و تعدیني میناء  میناء سفاجا  -4
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 ً   النقل الجوي  :ثالثا
  ؟ أھمیة النقل الجوي  وضح  

  . في العصر الحدیث الشریان الرئیسي للحیاة االقتصادیة أصبح النقل الجوى بمثابة  -1

  .                              ركیزة التجارة الدولیة  -2

  . في مصر عنصر جذب للنشاط السیاحي یعد  -3

    ساعد على ذلك الموقع الجغرافي المتمیز لمصر مما جعلھا نقطة التقاء الخطوط الجویة

  . العالمیة 

  .  اإلسكندریةــ  الشیخ شرمــ  القاھرةمطار : المطارات الدولیة من  -   

  .  الخارجةــ  مطروح مرسى  : المطارات المحلیة من  -   

  مستقبل النقل فى مصر 

  وضعت العدید من الخطط المستقبلیة لتحسین و سائل النقل و تطویرھا  ؟ حیث  : دلل :  

 . مدینة القاھرة و المدن الجدیدة للوصول إلى أطراف  امتداد مترو األنفاق  -1

  . و إنشاء موانئ حدیثة تطویر الموانئ القدیمة  -2

  . و تجدیدھا تطویر السكك الحدیدیة  -3

  . عداد السفن المالحیة المصریة و زیادة أتطویر بناء السفن  -4

  ؟   مصر و السعودیة جنوب خلیج العقبةلعمل جسر بحري ما بین : مشروع تحت الدراسة  -5

  . لتسھیل حركة نقل األفراد و البضائع بین الدولتین                                       

  ثانیا : التجارة 
  )  التجارة الخارجیة  1( 

  من دول العالم األخرىتبادل السلع والخدمات بین الدولة وغیرھا یقصد بھا .  

  المستوى االقتصادي للدولة تعكس التجارة الخارجیة . 
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  مستویات العالقة بین الدولة ودول العالم الخارجي تعكس التجارة الخارجیة .  

  : توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر في التجارة الخارجیة لمصر ھي 

  الصادرات و الواردات المصریة  

 صادراتھاعن قیمة   المصریة الوارداتقیمة  تزید  .  

   ملیار دوالر   65یقدر ما تستورده مصر من الخارج بنحو .  

   لعجز المیزان التجاري الذي یسجل عجزاً  مما أدى . ملیار دوالر   22بینما ال یصدر باكثر من

  . باستمرار 

   : فیما یلي والواردات المصریة الصادرات أھم وتتمثل

  

   

  

  ؟  مصر منھا تستورد التي  الدول وضح أھم 

 مصر إلى مصدر كأكبر األوربیة  السوق دول تأتى.   

 االمریكیة المتحدة الوالیات.         واألفریقیة اآلسیویة الدول.                شرق دول 

              .أوروبا

  األخیر المركز في العربیة الدول وتأتى.  

  

  مستقبل التجارة الخارجیة في مصر واھم مشكالتھا

  بسبب إن المیزان التجاري للبالد في الوقت الحالي لیس في صالح مصر : 

  . بشكل مستمرزیادة قیمة الواردات          

و أنواعھا مما یستوجب بذل الجھود للنھوض بحركة التجارة  انخفاض قیمة الصادرات         

  الخارجیة  

   ًالدول األفریقیة  و كذلك ول العربیة زیادة التبادل التجاري مع الدولكن مع ذلك ننتظر مستقبال

  الكثیر من االتفاقیات مع الكثیر من ھذه الدولحیث عقدت 

   أن تزید حركة التجارة الخارجیة و الذي یتوقع معھ  التوسع الصناعي فى مصر .  

  الشراكة المصریة العربیة وطرق تنمیتھا: 

 خذھا المنظمات  ولیس وفقاً لقرارات إستراتیجیة تت  تعتمد الشراكة المصریة العربیة على اتفاقیات ثنائیة  

  . للتنسیق الكامل بین الدول العربیة وبعضھا البعض  العربیة  

 .وغیرھا المنزلیة  و األجھزة و األدوات الجاھزة و المالبس  الطبیعى و الخضراوات و الغاز  الفوسفات في  :الصادرات المصریة

  .و األجھزة ، و اآلالت و اللحوم ،  النباتیة ،  و الزیوت القمح ،    :و أھمھا الغذائیة المنتجات :المصریة الواردات
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  و بعضھا    تحسن العالقات السیاسیة بین الدول العربیةكما أن الشراكة تعتمد على درجة

  . البعض 

  

  

    ؟) بم تفسر( ومن ثم یصعب تقنینھا و وضع أھداف بعیدة المدى لھا     

 التغیرات التي تتعرض لھا المنطقة   :  بسبب    

                 الدول العربیة خاصة البترولیة  استمرار الھیمنة االقتصادیة الغربیة على معظم .  

  دور مصر في تنمیة الشراكة المصریة العربیة : 

  من خالل  تحسین عالقتھا بالدول العربیة و عقد االتفاقات المختلفة معھا تبذل مصر جھداً كبیراً في

:  

      تشجیع المستثمرین العرب في شتى المجاالت االقتصادیة وزیادة التبادل التجاري مع الدول

  العربیة  

  الكثیر من الدول   فيالعمالة المصریة تقوم بدورھا في التنمیة االقتصادیة والعمرانیة  كما أن

  .  العربیة

  ) التجارة الداخلیة  2(   

  ا بین المحافظات والمناطق المختلفة داخل الدولةتبادل السلع والخدمات المتنوعة میقصد بھا  

  ازدھار التجارة الداخلیة دل ذلك على ازدھرت ھذه األسواق و زاد عددھا كلما .  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  مقومات الجذب السیاحي في مصر  

 السیاحة في مصر وتحدیات االقتصاد المصري    الدرس الرابع :
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في مصر بما توفره من فرص عمل  مصدراً رئیسیاً من مصادر الدخل القومي تعد السیاحة  -

  . للمواطنین وعملة صعبة  

حیث تتوفر فیھا المقومات الطبیعیة  مصر من الدول السیاحیة ذات األھمیة في العالم تعد   -

  . والبشریة الالزمة للسیاحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المناطق السیاحیة في مصر

        ساحل مصر الشمالي :   -1
  غرباً                 اإلسكندریة حتى السلوم یمتد من  عشرات القرى السیاحیة     توجد بھ  
  السیاحة العربیة یجذب ھذا النطاق                    العلمین ــ سیدي عبد  : من أھم المناطق

  الرحمن ــ مرسى مطروح 
  سیناء :  -2

  ؟ تعد سیناء من مناطق السیاحة الرئیسیة في مصر   : بم تفسر 

  ما بین بیئة ساحلیة و جبلیة و صحراویة بمقومات طبیعیة شدیدة التنوع  تمیزھا .  

  الشواطئ الرملیة و المناخ الدافئ شتاًء و الشمس الساطعة تتمیز سواحل خلیج العقبة بكثرة .  

   مما جعلھا من مناطق الجذب السیاحي الرئیسیة خاصة في شرم  امتداد الشعاب المرجانیة

  . الشیخ 

  دیر سانت كاترین ــ قلعة صالح الدین:  مثل توجد بھا العدید من اآلثار القدیمة .  

  القاھرة الكبرى :  -3

أھرامات الجیزة ــ قلعة صالح الدین ــ األزھر الشریف ــ الكنیسة  : أھم معالمھا السیاحیة 

  . المعلقة

  الوجھ القبلي :  -4
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  منتشرة في معظم مدنھ و قراه آثار تاریخیة من الفرعونیة حتى اإلسالمیة توجد بھ .  

  ثار تونا الجبل و األشمونیین في  معابد و آثار األقصر ــ معبد أبى سمبل جنوب أسوان ــ أ: من أھمھا

  . المنیا 

   آثار میدوم ــ و عین السیلین ــ منطقة بحیرة  :  مثلبالفیوم الكثیر من المعالم األثریة  یوجد

  . قارون 

  ساحل البحر األحمر : -5

  : بسبب    ؟ إقلیم سیاحي ھام على الخریطة السیاحیة لمصر  : بم تفسر  

   من بیئة ساحلیة تمتد أمامھا میاه صافیة زرقاء و شعاب مرجانیة  تمیزه بتنوع البیئات
تتطل بشواطىء رملیة نقیة في قطاعات  سھول رملیة سھلیة  غاطسة تمتد بامتداد الساحل ــ 

  . كبیرة منھ 
 تمثل مسالك و طرق إلى داخل الصحراءة ظھیر جبلي تقطعھ أودیة عدید .  

  
  واحات الصحراء الغربیة :   -6

  في عدد كبیر من الواحات تتوفر العیون المائیة الكبریتیة و المعدنیة الحارة حیث .  

معبد ھیبس بالخارجة و  مقابر المزوقة و  مقابر شندى  :   مثلبجانب العدید من اآلثار     

  . بالداخلة 

  حیثمناطق جذب لسیاحة السفاري كما تعد الواحات  :  

  . المتمیزة  التضاریسیة األشكالالكثبان الرملیة  ــ   تنتشر مخیمات السفاري  ــ   تتوفر     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جھود الدولة لتنمیة السیاحة  
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  لتنمیة المشروعات الكبرى و الحفاظ على النظم الثقافي و  إنشاء وزارة للثقافة و لآلثار

 . الحضاریة المصریة 

  بدرجاتھا المختلفة التوسع في إنشاء الفنادق .  

  سواء كان نھریاً أو جویاً أو بریاً تحسین الطرق و وسائل النقل .  

  والمنتجعات تطویر القرى السیاحیة .  

   و التسویق السیاحي في دول العالم المشاركة في المعارض العالمیة .  

  بالمناطق السیاحیة و تطویرھا التوسع في إنشاء المطارات .  

  بكیفیة التعامل مع السائحین توعیة المواطنین و إرشادھم .  

  ر العلمیة والكفاءات في العمل السیاحي لتوفیر الكوادإنشاء كلیات و معاھد السیاحة . 
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 كیفیة النھوض باالقتصاد المصري التحدیات التى تواجھ االقتصاد المصري

بشكل عام في  انخفاض مستوى التقنیات  -1

  . كل   المجاالت اإلنتاجیة  

الدیون الخارجیة زادت على    : الدیون  -2

  ملیار   200ملیار    دوالر  إلى    36

جنیھ  دیون   داخلیة على الدولة  تجاه         

  السكان وھى في ازدیاد       

عدم استقرار األوضاع السیاسیة   -3

  بالمنطقة ككل و في مصر  

  خاصة فینعكس سلباً على االقتصاد        

عودة العدید من العاملین بالدول العربیة   -4

  مما یضیف   لمصر

  عبئاً جدیداً على اقتصادیات البالد        

زیادة معدالت االستھالك من السلع و  -5

  الغیر   متوافرة  المنتجات

بالقدر الكافي مما یمثل عبئاً على          

  المیزان التجاري المصري و زیادة  

  معدالت االستیراد         

 

   اسیة و األمنیة العمل بسرعة على استقرار  األوضاع السی  -1

  في   البالد  

و البحث عن   االھتمام بالثروات المعدنیة و مصادر الطاقة -2

  موارد جدیدة  

تشجیع االستثمارات  : و استغاللھا األمثل من خالل         

  . القومیة و األجنبیة 

من خالل تحدید المناطق الصالحة   االھتمام بالزراعة -3

  للزراعة و استصالح  

أراض جدیدة و تطویر الوسائل الزراعیة و استنباط           

  سالالت نباتیة جدیدة  

  . خاصة من المحاصیل الغذائیة         

بالصحاري و الساحل   البحث عن مصادر میاه جدیدة -4

  الشمالي و تشجیع      

  . آلباراالستثمار في حفر ا         

و إزالة المعوقات أمامھا و تطویر    دعم السیاحة و تشجیعھا -5

  المناطق  

  . السیاحیة        

و تفعیل االتفاقات الخاصة   التعاون مع دول حوض النیل -6

  بتقسیم میاه

النیل من خالل المفاوضات و التعاون في المجاالت           

  . المختلفة 

و حل مشاكلھم و ذلك    رجاالھتمام بالعمالة المصریة بالخا -7

  . من خالل السفارات المصریة بھا 

  خاصة التعلیم الفني و دعم البحث العلمي    االھتمام بالتعلیم -8

  اساتفي الدرالتوسع في استخدام نظم المعلومات الجغرافیة  -9

 االقتصادیة
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    أھمیة نظم المعلومات الجغرافیة و االستشعار عن بعد في الدراسات االقتصادیة ؟   

  . مع المؤسسات العلمیةسھولة تداول المعلومات االقتصادیة   -1

  . المرتبطة بالدراسات االقتصادیة سھولة تعدیل و تحدیث البیانات و الخرائط  -2

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


