
 

 الكنوز الدفينة يف الوطن العربي
 )املعادن(

 جدّل بأٍه املعادٌ يف الْطً العربي: -
 مالحظات الصياعات القائنة عليَا أٍه ميامجُ أماكً اىتشارِ اسه املعدٌ
خاوات 

 احلديد

الحتياطي ا 3/4اقميي املغزب العزبي

 % وَ االٌتاج العزبي40الصيىا ووريتاٌيا 

 صورية

 
 كدية اجلن , أكجوجت

 راجو , القدووظ

صٍاعة الصمب اليت تشكن أصاظ 

الصٍاعات الجقيمة كاآلالت واجلضور 

 وحديد تضميح البٍاء و وصائط الٍقن

ِو أكجز املعادُ اصتخداوًا يف الصٍاعة 

 "خبش الصٍاعة" وأكجزِا رخصًا

 اقتصادية كىيات غري

 األوىل املىمكة املغزبية ثي وصز املٍغٍيش
وصز: حقوه الصخزاء الشزقية 

 جٍوب صيٍاء

إلكضاب يدخن يف صٍاعة الصمب 

الصالبة ووٍع التآكن , يف 

 الصٍاعات الكيىاوية و وواد الطالء

- - - - 

الشٌك 

 والزصاص
- - املىمكة املغزبية وتوٌط - - 

   الزصاص: صٍاعة البطاريات الضائمة 

 وأصالك الكّزباء               

 الشٌك: صٍاعة ِياكن الضيارات 

 واألجّشة املٍشلية و الدِاٌات         

 يتالسً وجود ِذيَ املعدٌني يف الطبيعة

 األملٍيوً
الضعودية وليبيا و وعظي املٍاطق 

 الصخزاوية
- - - - - - - - 

   صٍاعتْ يف وصز: جنح محادي وعتىدة 

 عمى كّزباء الضد العالي                    

 البخزيَ و الضعودية: عمى الكّزباء 

 املضتىدة وَ الغاس                            

 الفوصفات

 
 األوىل املغزب ثي توٌط و األردُ

 

 صورية

 قة, اليوصفية.املغزب: خوريب

 توٌط: قفصة.

 األردُ: احلضا, القطزاٌة.

 , الشزقيةٍيفيطوٍطقة تدوز: اخل

صٍاعة األمسدة ودبغ اجلمود و 

 املبيدات احلشزية

ثمح االحتياطي العاملي وربع االٌتاج العاملي 

وِو وَ أِي الجزوات الباطٍية يف الوطَ 

 العزبي

 الضادظ عامليًا"األردُ" وِو  البوتاس - "صمطٍة عىاُ األوىل ثي الضوداُ و وصز" الذِب -   "الضعودية" الٍخاس - :خامات معادٌ أخرى*
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 الكنوز الدفينة يف الوطن العربي
 (مصادر الطاقة)

 أِي وصادر الطاقة الباطٍية يف العامل: الٍفط و الغاس و الفخي احلجزي

 يف الْطً العربي: الدّل اليت تيتني إليَاحقْل اليفط ّ جدّل بأٍه  -

اسه 
 احلقل

 كزكوك

 البصزة

 الضويدية

 كزاتشوك

 رويالُ

 "حقوه اجلشيزة"

 التيي عىز

 الورد

 العشارة

 "حقوه الفزات"

 الربقاُ
 البقيق

 الغوار

 العد الشزقي

 "حقن حبزي"
 ٌاطح الباب

 بالعيي

 العمىني

 صزيز

 سلطَ

 وربوك

حاصي 

 وضعود

 

 عجيمة

 بوروا
صيدي 

 قاصي

 املغرب تونص اجلزائر ليبيا مصر ُعمان االمارات قطر الشعودية الكويت سورية سورية العراق الدّلة

 
 جدّل بأٍه حقْل الغاز  ّ الدّل اليت تيتني إليَا يف الْطً العربي: -

 جبضة و التدوزية حاصي الزون صجعة حقن الشىاه اسه احلقل
 الضويدية

 " حقن رطب"

 سورية سورية اجلزائر االمارات قطر الدّلة

 
 أرقاو ّ ىسب:-

 وَ االٌتاج العاملي.03العزبي حوالي  االٌتاج -    %(.75العزبي وَ الٍفط حوالي ٌصف االحتياطي العاملي ) االحتياطي % 

 وَ االٌتاج العاملي.57العزبي حوالي  االٌتاج -                     االحتياطي العاملي ربع حوالي  الغاسالعزبي وَ  االحتياطي % 
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