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   : مقدمة

المعادن،  : ٌتوفر المغرب على موارد باطنٌة متنوعة، تنتظم فً ثالثة  أصناف كبرى
. المٌاه الجوفٌة مصادر الطاقة و

كٌف تتوزع  و ؟ و كٌف ٌتم استغاللها ؟ و ماهً أهمٌتها ؟ فما هً صفات وحجم كل صنف
 ؟ فً المجال

І – ٌتوفر المغرب على معادن هامة إال أنه ٌفتقر لمصادر الطاقة  :
:  ٌعتبر الفوسفاط أهم الثروات المعدنٌة بالمغرب- 1

، أهمها الفوسفاط الذي ٌوجد فً المعادنتتواجد فً باطن األرض المغربٌة مدخرات مهمة من  
 20بوكراع وتفوق كمٌة اإلنتاج  الٌوسفٌة و مناجم مكشوفة وأخرى باطنٌة بمنطقة خرٌبَكة و

ملٌون طن سنوٌا كما تتوفر البالد على احتٌاطً كبٌر تحتل  به المرتبة األولى عالمٌا فً 
 .التصدٌر

تج المغرب كمٌات مهمة من الزنك الرصاص، و ٌتوفر على احتٌاطً قلٌل من الحدٌد ٌن 
  ألف طن سنوٌا،8,7إذ تبلغ كمٌة إنتاجه  ،(بالمغرب الشرقً وبعض المناطق الصحراوٌة)

 .كما ٌنتج معادن أخرى بكمٌات قلٌلة جدا كالنحاس و المنغنٌز
 لعوامل اإلنتاج و المنافسة الباهظةعانً القطاع المعدنً من صعوبات تتجلى فً التكالٌف ي 

. الخارجٌة
:   ٌفتقر المغرب لمصادر الطاقة الباطنٌة-2

 البترول و الغاز الطبٌعً  : و هً،مصادر الطاقةٌتوفر المغرب على ثالثة أنواع من 

 إال أن إنتاجه من هذه المواد ضعٌف جدا لذلك ٌقوم باستٌراد معظم ،الصخور النفطٌةو 

 و لتعوٌض هذا النقص ٌعمل المغرب مٌزانه التجاريحاجٌاته الطاقٌة مما ٌنعكس سلبا على 

 .(الرٌحٌة الشمسٌة و)على استغالل الطاقات المتجددة 

ІІ–  ٌتوفر المغرب على فرشات مائٌة مهمة : 

تتركز مكامن المٌاه الجوفٌة بالسهول التً تغطٌها األنهار الدائمة الجرٌان خاصة بالمغرب  -
. األطلنتً و هً تفٌد بشكل كبٌر فً إنجاح الزراعة المسقٌة

تتمٌز الصحاري الجنوبٌة أٌضا بانتشار فرش مائٌة جوفٌة عمٌقة غٌر قابلة  للتجدٌد، لكون  -
. نذرة التساقطات المنطقة تعانً من الجفاف و

. كثرة استغالل بعض هذه الفرشات المائٌة أصبح ٌعٌق قدرتها على التجدد -
:   خاتمـة 

ٌزخر المغرب بموارد باطنٌة مختلفة، ٌجب تدبٌرها بشكل معقلن حتى تساهم فً 
 .تطوٌر اقتصاد البالد

: مفاهٌم و مصطلحات 

 الصخور النفطٌة - مصادر الطاقة - المعادن  - (OCP)المكتب الشرٌف للفوسفاط  -
 الطاقات المتجددة- المٌزان التجاري  -
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