
 

 الكنوز الدفينة يف الوطن العربي
 )املعادن(

 جدول بأهم املعادن يف الوطن العربي: -
 مالحظات الصناعات القائمة عليها أهم منامجه أماكن انتشاره اسم املعدن
خامات 

 احلديد

الحتياطي ا 3/4اقليم املغرب العربي

 % من االنتاج العربي40السيما موريتانيا 

 سورية

 
 كدية اجلل , أكجوجت

 راجو , القدموس

صناعة الصلب اليت تشكل أساس 

الصناعات الثقيلة كاآلالت واجلسور 

 وحديد تسليح البناء و وسائط النقل

هو أكثر املعادن استخدامًا يف الصناعة 

 "خبز الصناعة" وأكثرها رخصًا

 اقتصادية كميات غري

 األوىل اململكة املغربية ثم مصر املنغنيز
مصر: حقول الصحراء الشرقية 

 جنوب سيناء

إلكساب يدخل يف صناعة الصلب 

الصالبة ومنع التآكل , يف 

 الصناعات الكيماوية و مواد الطالء

- - - - 

الزنك 

 والرصاص
- - اململكة املغربية وتونس - - 

   الرصاص: صناعة البطاريات السائلة 

 وأسالك الكهرباء               

 الزنك: صناعة هياكل السيارات 

 واألجهزة املنزلية و الدهانات         

 يتالزم وجود هذين املعدنني يف الطبيعة

 األملنيوم
السعودية وليبيا و معظم املناطق 

 الصحراوية
- - - - - - - - 

   صناعته يف مصر: جنح محادي معتمدة 

 على كهرباء السد العالي                    

 البحرين و السعودية: على الكهرباء 

 املستمدة من الغاز                            

 الفوسفات

 
 األوىل املغرب ثم تونس و األردن

 

 سورية

 قة, اليوسفية.املغرب: خوريب

 تونس: قفصة.

 األردن: احلسا, القطرانة.

 , الشرقيةنيفيسمنطقة تدمر: اخل

صناعة األمسدة ودبغ اجللود و 

 املبيدات احلشرية

ثلث االحتياطي العاملي وربع االنتاج العاملي 

وهو من أهم الثروات الباطنية يف الوطن 

 العربي

 السادس عامليًا"األردن" وهو  البوتاس - "سلطنة عمان األوىل ثم السودان و مصر" الذهب -   "السعودية" النحاس - :خامات معادن أخرى*
www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                    info@alandalos-school.com 



 

 الكنوز الدفينة يف الوطن العربي
 (مصادر الطاقة)

 أهم مصادر الطاقة الباطنية يف العامل: النفط و الغاز و الفحم احلجري

 يف الوطن العربي: الدول اليت تنتمي إليهاحقول النفط و جدول بأهم  -

اسم 
 احلقل

 كركوك

 البصرة

 السويدية

 كراتشوك

 رميالن

 "حقول اجلزيرة"

 التيم عمر

 الورد

 العشارة

 "حقول الفرات"

 الربقان
 البقيق

 الغوار

 العد الشرقي

 "حقل حبري"
 ناطح الباب

 بالعيم

 العلمني

 سرير

 زلطن

 مربوك

حاسي 

 مسعود

 

 عجيلة

 بورما
سيدي 

 قاسم

 املغرب تونس اجلزائر ليبيا مصر ُعمان االمارات قطر السعودية الكويت سورية سورية العراق الدولة

 
 جدول بأهم حقول الغاز  و الدول اليت تنتمي إليها يف الوطن العربي: -

 جبسة و التدمرية حاسي الرمل صجعة حقل الشمال اسم احلقل
 السويدية

 " حقل رطب"

 سورية سورية اجلزائر االمارات قطر الدولة

 
 أرقام و نسب:-

 من االنتاج العاملي.30العربي حوالي  االنتاج -    %(.57العربي من النفط حوالي نصف االحتياطي العاملي ) االحتياطي % 

 من االنتاج العاملي.15العربي حوالي  االنتاج -                     االحتياطي العاملي ربع حوالي  الغازالعربي من  االحتياطي % 
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