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تقدمي الطبعة الثانية 
    احلمــد هلل رب العاملــن ، والصــاة والســام علــى مــن بعثــه هللا رمحــة للعاملــن ، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن 

تبعهــم إبحســان إىل يــوم الديــن ، أمــا بعــد :
    فقــد أصــدرت اهليئــة يف عــام 1433هـــ كتــاب ) اململكــة العربيــة الســعودية ... حقائــق وأرقــام (، مجعــت 
فيــه الكثــري مــن املعلومــات واإلحصائيــات القياســية علــى مســتوى اململكــة ؛ انطاقــاً مــن كوهنــا اجلهــة العلميــة 
منهــا أبمهيــة ذلــك؛ خدمــة  وإميــاانً  املتخصصــة املســؤولة عــن علــوم األرض املختلفــة يف اململكــة ، وحرصــاً 

للجهــات احلكوميــة والباحثــن واملهتمــن .            
   وقــد تضّمــن الكتــاب معلومــات عامــة متنوعــة عــن اململكــة ، إضافــة إىل قيــاس مســاحات متعــددة، منهــا: 
مســاحات اململكــة ومناطقهــا اإلداريــة ، ومســاحات بعــض املعــامل الطبيعيــة كاجلــزر، والتكوينــات الرمليــة ، 
واحلــرّات ، ومصايــد امليــاه )جمامــع امليــاه(، كمــا تضّمــن قيــاس ارتفــاع بعــض املرتفعــات اجلبليــة ، إضافــة إىل 
قيــاس أطــوال خطــوط احلــدود بــن اململكــة والــدول اجملــاورة هلــا ، وأطــوال الســواحل ، وأطــوال بعــض اجملــاري 

املائيــة وغريهــا. 
   وقــد القــى الكتــاب بعــد صــدوره ترحيبــاً وثنــاء واســعن مــن مجيــع شــرائح اجملتمــع ، حيــث يعــد املرجــع األول 

الــذي مجــع تلــك املعلومــات واالحصائيــات احلديثــة بكافــة أنواعهــا بدقــة ، ووثقهــا بــن دفتيــه .
   وقــد شــجعت تلــك الــردود االجيابيــة الــي تلقتهــا اهليئــة علــى إعــادة إصــدار الكتــاب يف طبعــة اثنيــة مزيــدة 
ومنّقحــة ؛ حيــث أضيفــت يف الكتــاب معلومــات هامــة عــن احلكــم والســلطات يف اململكــة ، ومعلومــات 
أخــرى متنوعــة عــن اململكــة ، كمــا أضيفــت معلومــات تفصيليــة عــن التقســيم اإلداري يف اململكــة ؛ مدعمــة 
خبرائــط توضيحيــة لــكل منطقــة مــن مناطقهــا اإلداريــة املختلفــة ،كمــا أضيفــت جــداول توضــح إحداثيــات 
نقــاط خــط األســاس البحــري للمملكــة يف خليــج العقبــة والبحــر األمحــر واخلليــج العــريب، كمــا مت حتديــث بعــض 

االحصائيــات املتجــددة ، إضافــة إىل تصحيــح بعــض األخطــاء املطبعيــة الــواردة يف الطبعــة األوىل.
   وأجدها مناسبة ألقدم جزيل شكري وعظيم امتناين وتقديري جلميع اإلدارات احلكومية الي سارعت بتزويد 
اهليئــة مبــا لديهــا مــن احصائيــات حمّدثــة، وأخــص منهــا: مشــروع أطلــس اململكــة، واهليئــة العامــة لإلحصــاءات،      
بــن ســليمان  الغــزاوي، وحممــد  بــن حممــد  لســعادة األســتاذين أمحــد  أقــدم خالــص شــكري وتقديــري  كمــا 
احملمــدي؛ املستشــارين يف وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة علــى مســامهتها الفّعالــة بدعــم حتديــث الكتــاب.
   آمــل أن نكــون قــد وّفقنــا يف هــذا اإلصــدار اجلديــد يف تقــدمي مــا يرضــي طمــوح اجلهــات ذات العاقــة 
والباحثــن واملهتمــن، ويلــي تطلعاهتــم، ســائًا هللا العلــي الكــرمي أن ميــد اجلميــع  بعونــه وتوفيقــه ، وأن يســدد 

خطــاان ، إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه.
                                                                 رئيس هيئة املساحة اجليولوجية السعودية

                                                                   د. زهري بن عبداحلفيظ نواب



هيئة املساحة اجليولوجية السعودية 1438ه - 2017م14



15 هيئة املساحة اجليولوجية السعودية 1438ه - 2017م

تقدمي الطبعة األوىل 
     منــذ فــرة ليســت ابلقصــرية وأان أحلــظ تباينــاً يف مــا ينشــر مــن معلومــات وأرقــام وإحصائيــات تعــد أساســاً 
للمملكــة العربيــة الســعودية مثــل : املســاحات، واألطــوال، واإلرتفاعــات، وبعــد أن تشــرفت بتعييــي رئيســاً هليئــة 
املســاحة اجليولوجيــة الســعودية عــام 1427هـــ، واستشــعاراً أبمهيــة مجــع وتوحيــد املعلومــات القياســية وتوثيقهــا، 
وجــدت الفرصــة مواتيــة ألن تقــوم هــذه اهليئــة بصفتهــا اجلهــة العلميــة املتخصصــة يف علــوم األرض، ومبــا لديهــا 
مــن كفــاءات بشــرية فنيــة، ومراجــع علميــة مــن كتــب وتقاريــر وخرائــط جيولوجيــة وجغرافيــة، ومبــا يتوفــر لديهــا مــن 
بيــاانت وقواعــد معلومــات متخصصــة، إبصــدار كتــاب بعنــوان )اململكــة العربيــة الســعودية ... حقائــق وأرقــام( 

ليكــون مرجعــاً خيــدم اجلهــات احلكوميــة والباحثــن وكافــة شــرائح اجملتمــع.
     وحيــوي الكتــاب معلومــات عامــة وإحصائيــات حديثــة ودقيقــة عــن موقــع اململكــة، ومســاحتها، ومناطقهــا 
اإلداريــة، وحدودها،وســكاهنا، وتكوينهــا اجليولوجــي، ومظاهــر ســطحها املختلفــة، وخطــوط األســاس ملناطقهــا 
البحريــة، ونظــام مناطقهــا البحريــة، وطرقهــا، مدعمــة خبرائــط توضيحيــة، إضافــة إىل بعــض احلقائــق  واألرقــام 

املوجــزة، واملصطلحــات احملليــة لوصــف بعــض املظاهــر الطبيعيــة والبشــرية يف اململكــة.
الــرايض جبهــد رائــع ومتميــز يف مجــع هــذه املعلومــات واإلحصائيــات واألرقــام،  الزمــاء مبكتــب   قــام  وقــد 
وتدقيقهــا، وقيــاس املســاحات واألطــوال واملســافات والنســب؛ املتعلقــة ابلظاهــرات واملعــامل الطبيعيــة والبشــرية 
الرســم  الطبوغرافيــة ذات مقاييــس  اهليئــة، وهــي اخلرائــط  لــدى  املتوفــرة  علــى املصــادر  اعتمــاداً  اململكــة؛  يف 
1: 50,000 و100,000:1و 1: 250,000 و1: 500,000 ، واخلرائــط اجلغرافيــة ذات مقيــاس 
الرســم 1: 1,000,000، واخلرائــط اجليولوجيــة ذات مقاييــس الرســم 1: 250,000، و1: 500,000 ، 

وذلــك ابســتخدام برانمــج ArcGis احلاســويب.
     كمــا متــت إضافــة بعــض املعلومــات واإلحصائيــات املهمــة املتوفــرة؛ الــي أصدرهتــا بعــض اجلهــات احلكوميــة 

يف تقاريرهــا عــن اململكــة؛ لتعــم الفائــدة مــع ذكــر مصدرهــا. 
    ونغتنــم هــذه املناســبة لندعــوا اإلخــوة يف اجلهــات احلكوميــة املختلفــة والباحثــن، ممــن يتوفــر لديهــم بعــض 
يتوفــر لديهــم مــن معلومــات  مبــا  اهليئــة  املعلومــات واإلحصائيــات املهمــة، والــي يرغبــون يف نشــرها، تزويــد 

إلضافتهــا يف الطبعــات القادمــة إبذن هللا تعــاىل.
    واليفوتنــا يف هــذا الســياق تقــدمي عظيــم االمتنــان لــكل مــن ســاهم معنــا أو دعمنــا يف إصــدار هــذا الكتــاب، 
وأخــص منهــم ســعادة األســتاذ أمحــد بــن حممــد الغــزاوي املستشــار يف وزارة البــرول والثــروة املعدنيــة، كمــا نقــدم 
خالــص الشــكر والتقديــر للزمــاء يف اهليئــة؛ وخاصــة يف مكتــب الــرايض علــى جهودهــم الطيبــة الــي بذلوهــا يف 

مجــع وإعــداد معلومــات هــذا الكتــاب وتدقيقهــا، وإخراجهــا ابلشــكل املأمــول. 
     كمــا أنمــل أن نكــون قــد ُوفقنــا يف تقــدمي مــا خيــدم هــذا البلــد الكــرمي وجمتمعــه، مــع ماحظــة أن مثــل هــذا 
العمــل البشــري ُمعــرض للنقــص واخلطــأ، لــذا فــإن اهليئــة تتطلــع مــن اجلميــع تزويدهــا ابمللحوظــات والتصويبــات 
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واآلراء حــول الكتــاب، مــن أجــل تعديلهــا يف الطبعــات القادمــة إبذن هللا تعــاىل، وهللا نســأل أن جيعــل عملنــا 
هــذا مفيــداً وانفعــاً، وخالصــاً لوجهــه الكــرمي، إنــه نعــم املــوىل ونعــم النصــري.

                                                                                                             
                                                                 رئيس هيئة املساحة اجليولوجية السعودية

                                                                   د. زهري بن عبداحلفيظ نواب
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معلومات عامة:
• املوقع اجلغرايف:

       تقع اململكة العربية السعودية يف شبه اجلزيرة العربية، يف أقصى اجلنوب الغريب من قارة آسيا.
• املوقع الفلكي:

      تنحصــر اململكــة بــن دائــريت العــرض 46َ  16ْ  و 14َ  32ْ ، وخطــي الطــول 29َ  34ْ  و 40َ 55ْ  
شــرقاً تقريبــاً، وميــر خــط مــدار الســرطان 30َ  23ْ  مشــااًل  مــن وســطها تقريبــا.

• املساحة:
   تبلــغ مســاحة اململكــة حنــو مليــوين كيلــو مــر مربــع، مُتثّــل حنــو 70 % مــن مســاحة شــبه اجلزيــرة العربيــة؛ البالغــة 

حنو 2,8 كم2.
• احلدود السياسية:

حيد اململكة من الشمال: اململكة األردنية اهلامشية، ومجهورية العراق، ودولة الكويت.
ومــن الشــرق: اخلليــج العــريب، ومملكــة البحريــن، ودولــة قطــر، ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وســلطنة عمــان.

ومن اجلنوب: سلطنة عمان، واجلمهورية اليمنية.
ومن الغرب: البحر األمحر، وخليج العقبة.

• السكان:
   يقــدر عــدد ســكان اململكــة وفقــاً لنتائــج املســح الدميوغــرايف، الــذي أجرتــه اهليئــة العامــة لألحصــاء عــام 
1437هـ )2016م( 31,742,308 نســمة، مقارنة مع 27,236,156 نســمة؛ حســب تعداد الســكان 

يف اململكــة عــام 1431هـــ )2010م(.
• األمهية:

   تتمتــع اململكــة أبمهيــة كبــرية مــن النواحــي: الدينيــة واجلغرافيــة واالقتصاديــة، فمــن الناحيــة الدينيــة شــّرفها هللا 
بوجــود األماكــن املقدســة علــى أراضيهــا، حيــث املســجد احلــرام واملشــاعر املقدســة يف مكــة املكرمــة، ومســجد 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يف املدينــة املنــورة، ومــن الناحيــة اجلغرافيــة تكمــن أمهيتهــا مبوقعهــا االســراتيجي 
حيــث مُتثّــل جســراً بــن قــاريت آســيا وأفريقيــا، وإطاهلــا علــى مســطحن مائيــن مهمــن مهــا: البحــر األمحــر يف 
الغــرب واخلليــج العــريب يف الشــرق، ومــن الناحيــة االقتصاديــة فقــد حباهــا هللا ثــروات طبيعيــة هائلــة مــن الزيــت 

والغــاز واملعــادن، حيــث تضــم أكــرب احتياطــي للبــرول يف العــامل.
• نظام احلكم:

    نظــام احلكــم يف اململكــة ملكــي؛ كمــا جــاء يف النظــام األساســي للحكــم، حيــث يكــون احلكــم يف أبنــاء 
امللــك املؤســس عبدالعزيــز بــن عبدالرمحــن الفيصــل آل ســعود، وأبنــاء األبنــاء، ويُبايــع األصلــح منهــم للحكــم 
علــى كتــاب هللا تعــاىل وســنة رســوله حممــد صلّــى هللا عليــه وســلم، وال يكــون مــن بعــد أبنــاء امللــك املؤســس ملــكاً 

ووليــا للعهــد مــن فــرع واحــد مــن ذريــة امللــك املؤســس.
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 وتعاقب على حكم اململكة منذ وّحدها امللك عبدالعزيز عام 1351هـ )1932م( جمموعة من امللوك هم:
امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل سعود 1351 – 1373 هـ ) 1932 – 1953م(.

امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود 1373 – 1384 هـ ) 1953 – 1964 م (.
امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود 1384 – 1395 هـ ) 1964 – 1975 م (.
امللك خالد بن عبدالعزيز آل سعود 1395 – 1402 هـ ) 1975 – 1982 م (.

خادم احلرمن الشريفن امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 1402 – 1426 هـ )1982 – 2006 م (.

خادم احلرمن الشريفن امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود 1426 – 1436 هـ )2006 – 2015م(.
خادم احلرمن الشريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ 1436هـ ) 2015م (.

• الدستور:
     اململكة دولة عربية إســامية، ذات ســيادة اتمة، دينها اإلســام، ودســتورها كتاب هللا تعاىل وســنة رســوله 

حممــد صلــى هللا عليــه وســلم.
• اللغة:

  لغة اململكة اللغة العربية.
• الَعَلم:

    العلــم الوطــي للمملكــة مســتطيل الشــكل، عرضــه يســاوي ثلثــي طولــه، لونــه أخضــر، ممتــد مــن الســارية إىل 
هنايــة العلــم، تتوســطه الشــهادة ) ال إلــه إال هللا حممــد رســول هللا( وحتتهــا ســيف مســلول مــواز هلــا، تتجــه قبضتــه 

إىل القســم األدىن مــن العلــم، وترســم الشــهادة والســيف ابللــون األبيــض، وال ينكــس العلــم أبــداً.
• الشعار: 

     يتكــون شــعار اململكــة مــن ســيفن متقاطعــن، تعلومهــا خنلــة، ويرمــز الســيفان للقــوة واملنعــة والتضحيــة، يف 
حــن ترمــز النخلــة للحيويــة والنمــاء والرخــاء.

• السلطات:
 تتألف السلطات يف اململكة من:

-  جملس الوزراء:
الداخليــة، واخلارجيــة، واملاليــة،  السياســات:  امللــك، ويتــوىل اجمللــس رســم  يرأســها      ومُيثّــل هيئــة نظاميــة 
واالقتصاديــة، والتعليميــة، والدفاعيــة، ومجيــع الشــؤون العامــة للدولــة، ويشــرف علــى تنفيذهــا، ولــه الســلطة 

الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة األخــرى. املاليــة واإلداريــة يف ســائر  التنفيذيــة، وهــو املرجــع للشــؤون 
    ويتألــف اجمللــس مــن رئيــس جملــس الــوزراء، ونــواب رئيــس جملــس الــوزراء، والــوزراء العاملــن، ووزراء الدولــة 
الذيــن يعينــون أعضــاء يف جملــس الــوزراء أبمــر ملكــي، إضافــة إىل مستشــاري امللــك الذيــن يعينــون أعضــاء يف 

جملــس الــوزراء أبمــر ملكــي.
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-  جملس الشورى:
    مــر جملــس الشــورى منــذ إنشــائه يف عهــد امللــك عبدالعزيــز – طيــب هللا ثــراه – عــام 1347هـــ ) 1928م( 
مبراحــل متعــددة مــن التطويــر، وإعــادة التشــكيل، حــى عــام 1412هـــ ) 1992م(؛ حيــث صــدر نظــام جملــس 
الشــورى اجلديــد الــذي حــل حمــل النظــام الصــادر عــام 1347هـــ )1928م(؛ والــذي نــص علــى أن مــدة اجمللــس 

أربــع ســنوات هجريــة، ويتــم تكويــن اجمللــس اجلديــد قبــل انتهــاء مــدة ســلفه بشــهرين علــى األقــل.
    ويتكــون جملــس الشــورى حاليــاً مــن رئيــس اجمللــس ومئــة ومخســن عضــواً؛ خيتارهــم امللــك مــن أهــل العلــم 
واخلــربة واالختصــاص؛ علــى أال يقــل متثيــل املــرأة فيــه عــن 20 % مــن عــدد األعضــاء، وحتــدد حقــوق األعضــاء 

وواجباهتــم، ومجيــع شــؤوهنم أبمــر ملكــي.
    ويُبــدي اجمللــس الــرأي يف السياســات العامــة للدولــة الــي حتــال إليــه مــن رئيــس جملــس الــوزراء، ولــه علــى وجــه 
اخلصــوص: مناقشــة اخلطــة العامــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وإبــداء الــرأي حنوهــا، ودراســة: األنظمــة 
واللوائــح واملعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة واالمتيــازات، واقــراح مــا يــراه بشــأهنا، إضافــة إىل تفســري األنظمــة 

ومناقشــة التقاريــر الســنوية الــي تقدمهــا الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة األخــرى، واقــراح مــا يــراه حياهلــا.
-  القضاء:

    القضــاء ســلطة قضائيــة مســتقلة، وال ســلطة علــى القضــاة يف قضائهــم لغــري ســلطان الشــريعة اإلســامية، 
ومنــذ وّحــد امللــك عبدالعزيــز – طيــب هللا ثــراه – اململكــة بــدأ يف تنظيــم القضــاء وتشــكيل احملاكــم، ومــر مرفــق 
القضــاء مبراحــل متعــددة مــن التطويــر، فصــدرت جمموعــة مــن األنظمــة الــي تنظــم مرفــق القضــاء، مــن أمهها: نظام 

املرافعــات الشــرعية الصــادر عــام 1421هـــ ) 2000م (، ونظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الصــادر عــام 1422هـــ 
) 2001م (، ونظام القضاء وديوان املظامل الصادران عام 1428هـ ) 2007م (.

وينقسم القضاء يف اململكة إىل قسمن:
*  القضاء العام: تتكون حماكم القضاء العام من: احملكمة العليا ومقرها مدينة الرايض، وحماكم االستئناف، 
حيــث تباشــر أعماهلــا مــن خــال دوائــر متخصصــة هــي: الدوائــر احلقوقيــة، والدوائــر اجلزائيــة، ودوائــر األحــوال 
العامــة، واحملاكــم  الدرجــة األوىل وهــي: احملاكــم  العماليــة، وحماكــم  التجاريــة، والدوائــر  الشــخصية، والدوائــر 
اجلزائيــة، وحماكــم األحــوال الشــخصية، واحملاكــم التجاريــة، واحملاكــم العماليــة، ويتــوىل اجمللــس األعلــى للقضــاء 
النظر يف شــؤون القضاة الوظيفية،واإلشــراف على احملاكم والقضاة، إضافة إىل االختصاصات األخرى الواردة 

يف نظــام القضــاء.
*  القضــاء اإلداري: يعــد ديــوان املظــامل يف اململكــة هيئــة قضــاء إداري مســتقلة، يرتبــط مباشــرة ابمللــك، ومقــره 
مدينــة الــرايض، وتتكــون حماكمــه مــن: احملكمــة اإلداريــة العليــا، وحماكــم االســتئناف اإلداريــة، واحملاكــم اإلداريــة، 
ويتوىل جملس القضاء اإلداري ابلنسبة لديوان املظامل اختصاصات اجمللس األعلى للقضاء الواردة يف نظام القضاء.
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• املنظمات الدولية:
التعــاون  الــدول العربيــة، ومنظمــة      اململكــة عضــو مؤســس يف كل مــن: هيئــة األمــم املتحــدة، وجامعــة 

والدوليــة. اإلقليميــة  واملنظمــات  اهليئــات  ومعظــم  العربيــة،  اخلليــج  لــدول  التعــاون  وجملــس  اإلســامي، 
• اليوم الوطين:

    اليــوم الوطــي للمملكــة هــو اليــوم األول مــن امليــزان، ويوافــق الثالــث والعشــرين مــن شــهر ســبتمرب مــن الســنة 
امليادية.

• التقومي:
     تعتمــد اململكــة التقــومي اهلجــري؛ املســتند إىل هجــرة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم مــن مكــة املكرمــة إىل 

املدينــة املنــورة.
• العملة:

    الوحــدة األساســية لعملــة اململكــة هــي الــرايل، ويتكــون مــن مئــة هللــة، وفئــات العملــة الورقيــة هــي: اخلمســة 
رايالت، والعشــرة رايالت، واخلمســون راياًل، واملئة رايل، واخلمس مئة رايل.

وفئــات العملــة املعدنيــة هــي: هللــه واحــدة، واخلمــس هلــات، والعشــر هلــات، واخلمــس وعشــرون هللــة، 
واخلمســون هللــة، والــرايل، والــرايالن.

• العطالت الرمسية:
    العطات الرمسية يف اململكة هي:

عطلة هناية األسبوع: يوما: اجلمعة والسبت.
عطلة عيد الفطر: تبدأ من اخلامس والعشرين من شهر رمضان، حى اخلامس من شهر شوال.

عطلة عيد األضحى: تبدأ من اخلامس من شهر ذي احلجة، حى اخلامس عشر منه.
عطلة اليوم الوطي: األول من امليزان، املوافق الثالث والعشرين من شهر سبتمرب من السنة امليادية.

• املقاييس واملوازين:
    تعتمد اململكة يف القياس النظام املري، وتعتمد يف الوزن الكيلوجرام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املصدر: وزارة التعليم العايل؛ أطلس اململكة العربية السعودية، 1436هـ )2015م(.
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ف اإلداري بن املناطق واحملافظات تقريبية.
حدود نطاق اإلشرا



23 هيئة املساحة اجليولوجية السعودية 1438ه - 2017م

التقسيم اإلداري:
    صــدر نظــام املناطــق ابألمــر امللكــي ذي الرقــم أ/ 92 يف 1402/8/27هـــ، وُعــّدل ابألمــر امللكــي ذي 
الرقــم أ/21 يف 1414/3/30هـــ، حيــث ُقّســمت مبوجبــه اململكــة العربيــة الســعودية إىل ثــاث عشــرة منطقــة، 
ومت تقســيم كل منطقــة إىل حمافظــات مــن فئــي )أ، ب( ترتبــط أبمــري املنطقــة، وُقّســمت كل حمافظــة إىل عــدد 
مــن املراكــز مــن فئــي )أ، ب(، كمــا أن هنــاك بعــض املراكــز ترتبــط إبمــارات املناطــق مباشــرة، ويف عــام 1433هـــ 
مت ترفيــع عــدد مــن املراكــز يف بعــض مناطــق اململكــة إىل حمافظــات فئــة )ب(، كمــا مت يف عــام 1438ه ترفيــع 
مركزيــن يف حمافظــي اخلــرج والقويعيــة؛ التابعتــن ملنطقــة الــرايض إىل حمافظتــن فئــة )ب(، تضــم مناطــق اململكــة 

135 حمافظــة؛ منهــا 45 حمافظــة فئــة )أ( 90 حمافظــة فئــة )ب( يتبعهــا حنــو 1521 مركــزا.
املناطق وأعداد احملافظات وفئاهتا واملراكز التابعة هلا يف اململكة

احملافظاتمقر اإلمارةاملنطقة
  فئة)أ(      فئة)ب(       اجملموع

عدد املراكز التابعة 
هلا

111122504الرايضالرايض
51116128مكةمكة املكرمة
26896املدينةاملدينة املنورة

5712154بريدةالقصيم
5611109الدماماملنطقة الشرقية

41115129أهباعسري
33683تبوكتبوك
178109حائلحائل

12328عرعراحلدود الشمالية
3131641جازانجازان
15665جنرانجنران
36942الباحةالباحة
12333سكاكااجلوف
45901351521اجملموع
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املناطق واحملافظات وفئاهتا يف اململكة:

العدداحملافظات فئة )ب(العدداحملافظات فئة )أ(مقرهااملنطقة
الدرعية، اخلرج، الرايضالرايض

الدوادمي، اجملمعة، 
القويعية، األفاج، 

وادي الدواسر، الزلفي، 
شقراء،حوطة بي متيم، 

الغاط

عفيف، السلّيل، ضرما، 11
املزامحية، رماح، اثدق، 
حرمياء، احلريق، مرات،

الدمل، الرين

11

جدة، الطائف، مكة املكرمةمكة املكرمة
القنفذة، الليث، رابغ

اجلموم، خليص، 5
الكامل، اخلرمة، رنية، 

تربة،ميسان، املويه،أضم، 
العرضيات، حبرة

11

مهدالذهب، بدر، خيرب، 2ينبع، العااملدينة املنورةاملدينة املنورة
احلناكية، العيص،

وادي الفرع

6

عنيزة، الرس، املذنب، بريدةالقصيم
البكريية، البدائع

األسياح، النبهانية، 5
الشماسية، عيون اجلواء، 

رايض اخلرباء، ضرية،
عقلة الصقور

7

األحساء،الدماماملنطقة الشرقية
حفر الباطن، اجلبيل، 

القطيف، اخلرب

اخلفجي، رأس تنورة، 5
بقيق، النعريية،

قريه العليا، الُعديد

6
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مخيس مشيط، بيشة، أهباعسري
النماص، حمايل

سراة عبيدة، تثليث، 4
رجال أملع، بلقرن،

أحد رفيدة، ظهران 
اجلنوب، اجملاردة، تنومة، 

طريب، ابرق، الربك

11

3أملج، حقل، البدع3الوجه، ضبا، تيماءتبوكتبوك
الغزالة، الشنان،السليمي، 1بقعاءحائلحائل

مسرياء، موقق،احلائط، 
الشملي

7

2طريف،العويقيلة1رفحاعرعراحلدود الشمالية
صبيا، أبوعريش، جازانجازان

صامطة
احلّرث، ضمد، الريث، 3

بيش، فرسان، الدائر، 
أحد املسارحة، العيدايب، 

العارضة، الدرب، 
هروب، فيفا،الطوال

13

حبوان، بدر اجلنوب، 1شرورةجنرانجنران
يدمة، اثر، خباش

5

بلجرشي، املندق، الباحةالباحة
املخواة

العقيق، قلوة، القرى،3
بي حسن، غامد الزاند، 

احلجرة

6

2دومة اجلندل، طربجل1القرايتسكاكااجلوف
4590اجملموع

املصدر: ديوان رائسة جملس الوزراء؛ املركز الوطي للواثئق واحملفوظات؛ 1435هـ -  2014م.
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مل يتم حتديد نطاق اإلشراف اإلداري حملافظي الدمل والرين قبل طباعة الكتاب.
حدود نطاق اإلشراف اإلداري بن املناطق واحملافظات تقريبية.
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مقار إمارة وحمافظات منطقة الرايض وعدد املراكز التابعة هلا 

املراكز التابعة هلافئتهامقرهااحملافظةالتسلسل
8- الرايضمقر اإلمارة- 
6أالدرعيةالدرعية1
32أالسيحاخلرج2
109أالدوادميالدوادمي3
38أاجملمعةاجملمعة4
95أالقويعيةالقويعية5
43أاخلماسنوادي الدواسر6
32أليلىاألفاج7
7أالزلفيالزلفي8
11أشقراءشقراء9
9أحوطة بي متيمحوطة بي متيم10
3أالغاطالغاط11
32بعفيفعفيف12
13بالسلّيلالسلّيل13
7بضرماضرما14
10باملزامحيةاملزامحية15
24برماحرماح16
9باثدقاثدق17
8بحرمياءحرمياء18
4باحلريقاحلريق19
4بمراتمرات20
- * بالدملالدمل21
- * بالرينالرين22

504 مراكز22 حمافظةاجملموع

*  مل يتم حتديد نطاق إشرافها اإلداري واملراكز التابعة هلا قبل طباعة الكتاب
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حدود نطاق اإلشراف اإلداري بن املناطق واحملافظات تقريبية.
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مقار إمارة وحمافظات منطقة مكة املكرمة وعدد املراكز التابعة هلا

املراكز التابعة هلافئتهامقرهااحملافظةالتسلسل
7- مكة املكرمةمقر اإلمارة- 
1أجدةجدة 1
18أالطائفالطائف2
10أالقنفذةالقنفذة3
11أالليثالليث4
6أرابغرابغ5
8باجلموماجلموم6
9بخليصخليص7
4بالكاملالكامل8
4باخلرمةاخلرمة9
7برنيةرنية10
9بتربةتربة11
6بميسانميسان12
17باملويه اجلديداملويه13
4بالغراتأضم14
3بمنرةالعرضيات15
4بحبرةحبرة16

128 مركزَا16 حمافظةاجملموع
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حدود نطاق اإلشراف اإلداري بن املناطق واحملافظات تقريبية.
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مقار إمارة وحمافظات منطقة املدينة املنورة وعدد املراكز التابعة هلا

املراكز التابعة هلافئتهامقرهااحملافظةالتسلسل
10- املدينة املنورةمقر اإلمارة- 
10أينبع البحرينبع1
15أالعاالعا2
16بمهد الذهبمهد الذهب3
7ببدربدر4
9بخيربخيرب5
14باحلناكيةاحلناكية6
8بالعيصالعيص7
7بالفقريوادي الفرع8

96 مركزَا8 حمافظاتاجملموع
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حدود نطاق اإلشراف اإلداري بن املناطق واحملافظات تقريبية.
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مقار إمارة وحمافظات منطقة القصيم وعدد املراكز التابعة هلا

املراكز التابعة هلافئتهامقرهااحملافظةالتسلسل
41- بريدةمقر اإلمارة- 
4أعنيزةعنيزة1
6أالرسالرس2
7أاملذنباملذنب3
10أالبكرييةالبكريية4
4أالبدائعالبدائع5
11بعن ابن فهيداألسياح6
32بالنبهانيةالنبهانية7
7بعيون اجلواءعيون اجلواء8
4برايض اخلرباءرايض اخلرباء9
2بالشماسيةالشماسية 10
13بعقلة الصقورعقلة الصقور11
13بضريةضرية12

154 مركزَا12 حمافظةاجملموع
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حدود نطاق اإلشراف اإلداري بن املناطق واحملافظات تقريبية.
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مقار إمارة وحمافظات املنطقة الشرقية وعدد املراكز التابعة هلا

املراكز التابعة هلافئتهامقرهااحملافظةالتسلسل
7- الدماممقر اإلمارة- 
26أاهلفوفاألحساء1
17أحفر الباطنحفر الباطن2
3أاجلبيلاجلبيل3
4أالقطيفالقطيف4
1أاخلرباخلرب5
2باخلفجياخلفجي6
- برحيمةرأس تنورة7
10ببقيقبقيق8
25بالنعرييةالنعريية9
21بقريه العلياقريه العليا10
- بالعديدالعديد11

109 مراكز11 حمافظةاجملموع
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حدود نطاق اإلشراف اإلداري بن املناطق واحملافظات تقريبية.



37 هيئة املساحة اجليولوجية السعودية 1438ه - 2017م

مقار إمارة وحمافظات منطقة عسري وعدد املراكز التابعة هلا

املراكز التابعة هلافئتهامقرهااحملافظةالتسلسل
19- أهبامقر اإلمارة- 
10أمخيس مشيطمخيس مشيط1
16أبيشةبيشة2
3أالنماصالنماص3
9أحمايلحمايل4
10بسراة عبيدةسراة عبيدة5
16بتثليثتثليث6
5بالشعبنرجال أملع7
3بأحد رفيدةأحد رفيدة8
11بظهران اجلنوبظهران اجلنوب9
9بسبت العاايبلقرن10
6باجملاردةاجملاردة11
1بتنومةتنومة12
6بطريبطريب13
2بابرقابرق14
3بالربكالربك15

129 مركزَا15 حمافظةاجملموع
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حدود نطاق اإلشراف اإلداري بن املناطق واحملافظات تقريبية.
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مقار إمارة وحمافظات منطقة تبوك وعدد املراكز التابعة هلا

املراكز التابعة هلافئتهامقرهااحملافظةالتسلسل
21- تبوكمقر اإلمارة- 
10أالوجهالوجه1
15أضباضبا2
12أتيماءتيماء3
15بأملجأملج4
6بحقلحقل5
4بالبدعالبدع6

83 مركزَا6 حمافظاتاجملموع
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ف اإلداري بن املناطق واحملافظات تقريبية.
حدود نطاق اإلشرا
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مقار إمارة وحمافظات منطقة حائل وعدد املراكز التابعة هلا

املراكز التابعة هلافئتهامقرهااحملافظةالتسلسل
14- حائلمقر اإلمارة- 
15أبقعاءبقعاء1
8بالغزالةالغزالة2
17بالشنانالشنان3
12بالسليميالسليمي4
18باحلائطاحلائط5
9بمسرياءمسرياء6
9بالشمليالشملي7
7بموققموقق8

109 مراكز8 حمافظاتاجملموع
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حدود نطاق اإلشراف اإلداري بن املناطق واحملافظات تقريبية.
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مقار إمارة وحمافظات منطقة احلدود الشمالية وعدد املراكز التابعة هلا

املراكز التابعة هلافئتهامقرهااحملافظةالتسلسل
4- عرعرمقر اإلمارة- 
16أرفحارفحا1
1بطريفطريف2
7بالعويقيلةالعويقيلة3

28 مركزَا3 حمافظاتاجملموع
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حدود نطاق اإلشراف اإلداري بن املناطق واحملافظات تقريبية.
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 مقار إمارة وحمافظات منطقة جازان وعدد املراكز التابعة هلا

املراكز التابعة هلافئتهامقرهااحملافظةالتسلسل
1- جازانمقر اإلمارة- 
3أصبياصبيا1
2أأبو عريشأبو عريش2
3أصامطةصامطة3
1باخلوبةاحلّرث4
1بضمدضمد5
5برخيةالريث6
3ببيشبيش7
- بفرسانفرسان8
6بالدائرالدائر9
1بأحد املسارحةأحد املسارحة10
4بالعيدايبالعيدايب11
3بالعارضةالعارضة12
4بالدربالدرب13
3بهروبهروب14
1بفيفافيفا15
- بالطوالالطوال16

41 مركزَا16 حمافظةاجملموع
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ف اإلداري بن املناطق واحملافظات تقريبية.
حدود نطاق اإلشرا
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مقار إمارة وحمافظات منطقة جنران وعدد املراكز التابعة هلا

املراكز التابعة هلافئتهامقرهااحملافظةالتسلسل
14- جنرانمقر اإلمارة- 
20أشرورةشرورة1
3بحبوانحبوان2
5ببدر اجلنوببدر اجلنوب3
9بيدمةيدمة4
6باثراثر5
8بخباشخباش6

65 مركزَا6 حمافظاتاجملموع
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حدود نطاق اإلشراف اإلداري بن املناطق واحملافظات تقريبية.
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مقار إمارة وحمافظات منطقة الباحة وعدد املراكز التابعة هلا

املراكز التابعة هلافئتهامقرهااحملافظةالتسلسل
2- الباحةمقر اإلمارة- 
5أبلجرشيبلجرشي1
4أاملندقاملندق2
6أاملخواةاملخواة3
6بالعقيقالعقيق4
5بقلوةقلوة5
5باألطاولةالقرى6
2بالصغرةبي حسن7
3بالزاندغامد الزاند8
4باحلجرةاحلجرة9

42 مركزَا9 حمافظاتاجملموع
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ف اإلداري بن املناطق واحملافظات تقريبية.
حدود نطاق اإلشرا
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مقار إمارة وحمافظات منطقة اجلوف وعدد املراكز التابعة هلا

املراكز التابعة هلافئتهامقرهااحملافظةالتسلسل
14- سكاكامقر اإلمارة- 
8أالقرايتالقرايت1
5بدومة اجلندلدومة اجلندل2
6بطربجلطربجل3

33 مركزَا3 حمافظاتاجملموع
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املساحة:
    تبلغ مساحة اململكة حنو مليوين كيلومر مربع تقريباً، تغطي حنو 70% من مساحة شبه اجلزيرة العربية؛ 

البالغة حنو 2,8 مليون كم2 .
مساحات مناطق اململكة اإلدارية

النسبة املئويةاملساحة / كم2املنطقة
380,00019,4الرايض

137,0007مكة املكرمة
150,0007,7املدينة املنورة

73,0003,7القصيم
540,00027,6املنطقة الشرقية

80,0004,1عسري
136,0006,9تبوك
120,0006,1حائل

104,0005,3احلدود الشمالية
13,0000,7جازان
130,0006,6جنران
12,0000,6الباحة
85,0004,3اجلوف

1,960,000100املساحة اإلمجالية
املصدر: هيئة املساحة اجليولوجية السعودية؛ اخلرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 1: 500.000، مت 

. Arc Gis قياس املساحات ابستخدام برانمج
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احملافظات اليت تزيد مساحتها عن 20,000كم2 يف اململكة

املنطقةاملساحة / كم2اسم احملافظة
املنطقة الشرقية375,000األحساء
جنران90,000شرورة 
الرايض58,000السليل

املنطقة الشرقية57,000حفر الباطن
الرايض52,000القويعية
الرايض51,000األفاج
مكة املكرمة49,000الطائف

الرايض48,000وادي الدواسر
احلدود الشمالية46,000رفحا
تبوك40,000تيماء
عسري30,000تثليث

اجلوف30,000دومة اجلندل
الرايض28,000الدوادمي
حائل27,000الغزالة
الرايض26,000عفيف
حائل25,000بقعاء

املنطقة الشرقية25.000قريه العليا
مكة املكرمة22,000رنية

املصدر: هيئة املساحة اجليولوجية السعودية؛ اخلرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 1: 500,000 
.Arc Gis و1: 1.000.000، مت قياس املساحات ابستخدام برانمج
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السكان:
    يقــّدر عـــدد ســكان اململكــة العربيــة الســعودية وفقــاً لنتائــج املســح الدميوغــرايف الــذي أجرتــه اهليئــة العامــة 
لإلحصــاء عــام 1437هـــ )2016م( بـــ )31,742,308( نســمة مقارنــة بـــ )27,236,156( نســمة يف  
بــزايدة مقدارهــا )4,506,152( نســمة، ونســبتها %16,54،  تعــداد عــام 1431هـــ)2010م(، وذلــك 
ومبتوســط معــدل منــو ســنوي قـــــدره 2,54% ، ويتــوزع هـــؤالء السكـــان حســب اجلنــس مبــا نسبتــــه )%57,44( 
ذكـــور، و)42,56%( إانث؛ مــن مجلــة الســكان يف عــام 1437هـــ )2016م(، وتقــرب هــذه النســب مــن 
ــور 57 % واإلانث 43 % ، وبلــغ  ــة الذكــــ ــانت نسبــ نظرياهتــا يف تعــداد عــام 1431هـــ )2010م(؛ حيــث كـ
عدد الســكان الســعودين وفقاً لنتائج املســح الدميوغرايف )20,064,970( نسمــــة، أي بنسبــــة 63,2%من 
مجلة سكان اململكة، مقارنة بـ )18,776,510( نسمة يف تعداد عام 1431هـ )2010م(، وذلك بزايدة 
مقدارها )1,288,460( نسمة؛ ونسبتها 6,86% ، ويتوزع السكـان السعوديون حسب اجلنس مبا نسبتــه 
50,96 % ذكــور، و 49,04% إانث مــن مجلــة الســكان الســعودين عــام 1437هـــ )2016م(، وتقــرب 

هــذه النســب مــن نظرياهتــا عــام 1431هـــ )2010م(، حيــث كـــانت نسبــــة الذكــــــور 51% واإلانث %49.
    وتعــد منطقــة مكــة املكرمــة أكثــر مناطــق اململكــة ســكاانً، إذ يقطنهــا حنــو 26,2 % مــن جممــل ســكان 
اململكــة، تليهــا منطقــة الــرايض بنحــو 25,2%، مث املنطقــة الشــرقية بنحــو 15,1 %، يف حــن تعــد منطقــة 
احلــدود الشــمالية أقــل مناطــق اململكــة مــن حيــث عــدد الســكان، إذ يســكنها حنــو 1,1 % مــن جممــل ســكان 

اململكــة.
   وتعــد منطقــة الــرايض أكثــر مناطــق اململكــة يف عــدد الســكان الســعودين، حيــث يســكنها حنــو %22,8 
مــن جممــل ســكان اململكــة مــن الســعودين، تليهــا منطقــة مكــة املكرمــة بنحــو 22,1 %، مث املنطقــة الشــرقية 
بنحــو 15,4%،وحتتــل منطقــة مكــة املكرمــة املرتبــة األوىل بــن مناطــق اململكــة مــن حيــث عــدد الســكان غــري 
الســعودين؛ إذ ميثلــون حنــو 33,2% مــن جممــل ســكان اململكــة غــري الســعودين، تليهــا منطقــة الــرايض بنحــو 
29,3%، مث املنطقــة الشــرقية بنحــو 14,5% ، وتعــد منطقــة احلــدود الشــمالية أقــل مناطــق اململكــة مــن حيــث 

عــدد الســكان غــري الســعودين، إذ ميثلــون حنــو 0,6% مــن جممــل الســكان غــري الســعودين.
منطقــة  وتعــد  املربــع،  مــر  الكيلــو  يف  شــخص   16,2 حنــو  اململكــة  يف  الســكان  معــدل كثافــة  ويبلــغ     
جــازان أكثــر مناطــق اململكــة مــن حيــث كثافــة الســكان؛ إذ يبلــغ معــدل الكثافــة فيهــا حنــو 118 شــخصاً 
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يف الكيلــو مــر املربــع، يف حــن تعــد منطقــة احلــدود الشــمالية أقــل مناطــق اململكــة كثافــة؛ إذ يبلــغ معــدل الكثافــة 
فيها حنو 3,4 شــخص يف الكيلو مر املربع، وتضم اململكة أربع مدن يزيد عدد ســكاهنا على املليون نســمة؛ 
حســب تعــداد عــام 1431ه )2010م( وهــي: الــرايض )5,188,286( نســمة، وجــدة )3,430,697( 

نسمة، ومكة املكرمة )1,534,731( نسمة، واملدينة املنورة )1,100,093( نسمة.
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أعداد السكان يف مناطق اململكة اإلدارية

املنطقة
عدد السكان حسب 

تعداد 1431هـ 
) 2010م(

عدد السكان حسب املسح 
الدميوغرايف 1437هـ 

)2016م(

النسبة 
املئوية

الكثافة
شخص  
)كم2(

6,777,1468,002,10025,221الرايض
6,915,0068,325,30826,260,7مكة املكرمة
1,777,9332,080,4366,613,8املدينة املنورة

1,215,8581,387,9964,419القصيم
4,105,7804,780,61915,18,8املنطقة الشرقية

1,913,3922,164,1726,827عسري
791,535890,9222,86,5تبوك
597,144684,6192,15,7حائل

320,524359,2351,13,4احلدود الشمالية
1,365,1101,533,6804,8118جازان
505,652569,3321,84,3جنران
411,888466,3841,538,8الباحة
440,009497,5091,65,8اجلوف

27,236,16531,742,30810016,2جممل سكان اململكة
املصدر: اهليئة العامة لإلحصاء :

-  تعداد السكان واملساكن عام 1431هـ )2010م(.

-  نتائج املسح الدميوغرايف عام 1437هـ )2016م (.
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أعداد سكان مقار إمارات املناطق واحملافظات حسب تعداد عام 1431هـ )2010م( مرتبة حسب العدد

املنطقةعدد السكانالتصنيفاملدينة
الرايض5,188,286مقر إمارة املنطقة الرايض
مكة املكرمة3,430,697مقر حمافظة جدةجدة

مكة املكرمة1,534,731مقر إمارة املنطقةمكة املكرمة
املدينة املنورة1,100,093مقر إمارة املنطقةاملدينة املنورة

الشرقية903,312مقر إمارة املنطقةالدمام
مكة املكرمة728,121مقر حمافظة الطائفالطائف مع احلوية
الشرقية660,788مقر حمافظة االحساءاهلفوف مع املربز

تبوك512,629مقر إمارة املنطقةتبوك
القصيم467,410مقر إمارة املنطقةبريدة

الشرقية457,745مقر حمافظة اخلرباخلرب مع الثقبة
عسري430,828مقر حمافظة مخيس مشيطمخيس مشيط

الشرقية337,778مقر حمافظة اجلبيلاجلبيل
حائل310,897مقر إمارة املنطقةحائل
جنران298,288مقر إمارة املنطقةجنران

الشرقية271,642مقر حمافظة حفر الباطنحفر الباطن
عسري236,157مقر إمارة املنطقةأهبا

الرايض234,607مقر حمافظة اخلرجالسيح ) اخلرج(
املدينة املنورة233,236مقر حمافظة ينبعينبع
احلدود الشمالية167,057مقر إمارة املنطقةعرعر
القصيم152,895مقر حمافظة عنيزةعنيزة

اجلوف150,257مقر إمارة املنطقةسكاكا
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جازان127,743مقر إمارة املنطقةجازان
الشرقية118,327مقر حمافظة القطيفالقطيف
اجلوف116,162مقر حمافظة القرايتالقرايت
الباحة95,089مقر إمارة املنطقةالباحة

الرايض93,036مقر حمافظة وادي الدواسراخلماسن
القصيم92,501مقر حمافظة الرسالرس
عسري86,201مقر حمافظة بيشةبيشة
جنران75,237مقر حمافظة شرورةشرورة
مكة املكرمة75,213مقر حمافظة حبرةحبرة

الشرقية67,012مقر حمافظة اخلفجياخلفجي
جازان63,143مقر حمافظة صبياصبيا

الرايض61,834مقر حمافظة الدوادميالدوادمي
جازان61,047مقر حمافظة أبوعريشأبوعريش
الرايض60,867مقر حمافظة الزلفيالزلفي

عسري57,112مقر حمافظة أحد رفيدةأحد رفيدة
عسري56,953مقر حمافظة حمايلحمايل
مكة املكرمة55,304مقر حمافظة رابغرابغ

الشرقية54,166مقر حمافظة رأس تنورةرحيمة
احلدود الشمالية52,712مقر حمافظة رفحارفحا

اجلوف48,525مقر حمافظة طربجلطربجل
احلدود الشمالية48,108مقر حمافظة طريفطريف

الرايض47,743مقر حمافظة اجملمعةاجملمعة 
القصيم46,620مقر حمافظة البدائعالبدائع
الرايض45,525مقر حمافظة عفيفعفيف 
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الرايض44,088مقر حمافظة الدملالدمل
الباحة43,493مقر حمافظة بلجرشيبلجرشي
الرايض43,269مقر حمافظة الدرعية الدرعية 

تبوك37,757مقر حمافظة أملجأملج
املنطقة الشرقية36,207مقر حمافظة بقيقبقيق

عسري34,634مقر حمافظة رجال أملعالشعبن
اجلوف32,613مقر حمافظة دومة اجلندلدومة اجلندل
جازان32,458مقر حمافظة صامطةصامطة 

املدينة املنورة32,413مقر حمافظة العاالعا
الرايض30,906مقر حمافظة األفاجليلى
جازان30,835مقر حمافظة بيشبيش
تبوك30,512مقر حمافظة الوجهالوجه
تبوك30,411مقر حمافظة تيماءتيماء 

الرايض30,164مقر حمافظة املزامحية املزامحية 
القصيم29,547مقر حمافظة البكرييةالبكريية
القصيم29,210مقر حمافظة املذنباملذنب
املدينة املنورة28,999مقر حمافظة بدربدر
عسري27,425مقر حمافظة ابرقابرق

مكة املكرمة27,032مقر حمافظة اخلرمةاخلرمة 
عسري27,021مقر حمافظة النماصالنماص
الرايض26,690مقر حمافظة الرينالرين
الرايض26,651مقر حمافظة شقراءشقراء
الرايض26,639مقر حمافظة السليلالسليل
املنطقة الشرقية26,470مقر حمافظة النعرييةالنعريية
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الرايض26,270مقر حمافظة بي متيمحوطة بي متيم
مكة املكرمة25,937مقر حمافظة تربةتربة
تبوك25,649مقر حمافظة حقلحقل
مكة املكرمة25,601مقر حمافظة اجلموماجلموم
تبوك25,568مقر حمافظة ضباضبا

جازان25,007مقر حمافظة أحد املسارحةأحد املسارحة
مكة املكرمة24,512مقر حمافظة القنفذة القنفذة
جازان24,056مقر حمافظة ضمدضمد

عسري23,758مقر حمافظة ظهران اجلنوبظهران اجلنوب
الرايض22,519مقر حمافظة القويعية القويعية 
الباحة21,999مقر حمافظة املخواةاملخواة
مكة املكرمة 21,656مقر حمافظة رنيةرنية 
الرايض20,276مقر حمافظة رماحرماح

عسري19,956مقر حمافظة بلقرنسبت العااي
مكة املكرمة19,331مقر حمافظة خليصخليص
مكة املكرمة18,430مقر حمافظة الليثالليث
عسري17,241مقر حمافظة اجملاردةاجملاردة

القصيم 17,236مقر حمافظة رايض اخلرباءرايض اخلرباء
املدينة املنورة 16,738مقر حمافظة احلناكية احلناكية 

املدينة املنورة 16,081مقر حمافظة خيربخيرب
املدينة املنورة15,934مقر حمافظة مهد الذهب مهد الذهب

الباحة15,329مقر حمافظة العقيق العقيق
جنران15,170مقر حمافظة يدمةيدمة
جازان15,103مقر حمافظة الدائر الدائر
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عسري14,684مقر حمافظة تنومة تنومة
احلدود الشمالية14,121مقر حمافظة العويقيلة العويقيلة
جازان14,005مقر حمافظة فرسان فرسان

عسري13,451مقر حمافظة سراة عبيدة سراة عبيدة
حائل13,382مقر حمافظة بقعاء بقعاء
تبوك12,946مقر حمافظة البدع البدع
الباحة12,925مقر حمافظة قلوة قلوة
الرايض11,768مقر حمافظة مرات مرات
الرايض11,461مقر حمافظة ضرما ضرما
عسري11,427مقر حمافظة الربكالربك
الباحة10,930مقر حمافظة بي حسنالصغرة
املدينة املنورة10,798مقر حمافظة العيص العيص

مكة املكرمة10,484مقر حمافظة أضم الغرات )أضم(
حائل10,401مقر حمافظة موققموقق
الباحة9964مقر حمافظة املندق املندق
الباحة9802مقر حمافظة القرىاألطاولة
الرايض9696مقر حمافظة حرمياء حرمياء
عسري9514مقر حمافظة طريب طريب
حائل8986مقر حمافظة مسرياءمسرياء

املنطقة الشرقية8941مقر حمافظة قريه العليا قريه العليا
جازان8878مقر حمافظة الدرب الدرب
حائل8805مقر حمافظة الشمليالشملي
الرايض8746مقر حمافظة الغاط الغاط

مكة املكرمة8553مقر حمافظة املويه املويه اجلديد
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الباحة8484مقر حمافظة غامد الزاندالزاند
الرايض8473مقر حمافظة احلريق احلريق

القصيم8338مقر حمافظة عيون اجلواء عيون اجلواء
حائل8256مقر حمافظة الغزالةالغزالة
عسري8099مقر حمافظة تثليث تثليث
جنران8047مقر حمافظة حبوان حبوان

جازان7672مقر حمافظة العيدايب العيدايب
جازان7550مقر حمافظة الطوال الطوال
الرايض7438مقر حمافظة اثدق اثدق
جنران7237مقر حمافظة اثراثر

حائل7157مقر حمافظة الشنان  الشنان
حائل7125مقر حمافظة احلائط  احلائط
جازان7091مقر حمافظة اخلوبة  اخلوبة

جازان6947مقر حمافظة العارضة  العارضة
القصيم6659مقر حمافظة عقلة الصقور  عقلة الصقور
القصيم6649مقر حمافظة األسياح  عن ابن فهيد

القصيم5871مقر حمافظة الشماسية  الشماسية
جازان5777مقر حمافظة الريث  رخية
مكة املكرمة5227مقر حمافظة ميسانميسان
جنران4653مقر حمافظة خباشخباش

حائل4215مقر حمافظة السليميالسليمي
جنران3932مقر حمافظة بدر اجلنوببدر اجلنوب

املصدر: اهليئة العامة لإلحصاء، تعداد السكان عام1431هـ )2010م(.
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احلدود:
    بــدأ اهتمــام اململكــة بتعيــن حدودهــا الربيـّـة والبحريــة وترســيمها مــع الــدول اجملــاورة واملقابلــة هلــا منــذ توحيدهــا 
علــى يــد امللــك عبدالعزيــز يرمحــه هللا، حرصــاً منــه علــى حفــظ حقــوق اململكــة ومصاحلهــا، وقــد اتفقــت اململكــة 
مــع مجيــع الــدول اجملــاورة هلــا؛ علــى تعيــن احلــدود الربيّــة فيمــا بينهــا، كمــا اتفقــت اململكــة مــع معظــم الــدول 

اجملــاورة واملقابلــة هلــا يف اخلليــج العــريب، وخليــج العقبــة والبحــر األمحــر علــى تعيــن احلــدود البحريــة بينهــا.
    جتــاور اململكــة مثــان دول عربيــة يف حــدود بريــة، حيــث جتــاور كل مــن: اململكــة األردنيــة اهلامشيــة، ومجهوريــة 
العــراق، ودولــة الكويــت، ومملكــة البحريــن )جســر امللــك فهــد(، ودولــة قطــر، ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

وســلطنة عمــان، واجلمهوريــة اليمنيــة.
    كمــا جتــاور اململكــة و/ أو تقابلهــا عشــر دول يف حــدود حبريــة يف اخلليــج العــريب، ويف خليــج العقبــة والبحــر 
األمحــر، حيــث جتاورهــا يف اخلليــج العــريب دولــة الكويــت، وتقابلهــا كل مــن: اجلمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة، 
ومملكــة البحريــن، وجتاورهــا وتقابلهــا كل مــن: دولــة قطــر، ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. يف حــن جتاورهــا 
يف خليــج العقبــة اململكــة األردنيــة اهلامشيــة، وتقابلهــا مجهوريــة مصــر العربيــة، كمــا تقابلهــا يف البحــر األمحــر كل 

مــن: مجهوريــة مصــر العربية،ومجهوريــة الســودان،ودولة إريــراي، وجتاورهــا اجلمهوريــة اليمنيــة.
1- احلدود الربيّة:

    حيــد اململكــة مــن الشــمال كل مــن: اململكــة األردنيــة اهلامشيــة، ومجهوريــة العــراق، ودولــة الكويــت، ومــن 
الشــرق كل مــن: اخلليــج العــريب، ومملكــة البحريــن )جســر امللــك فهــد(، ودولــة قطــر، ودولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة، وســلطنة عمــان، ومــن اجلنــوب كل مــن: ســلطنة عمــان، واجلمهوريــة اليمنيــة، ومــن الغــرب البحــر 

األمحــر وخليــج العقبــة. 
    وقــد مت ترســيم حــدود اململكــة الربيـّـة مــع مجيــع الــدول اجملــاورة هلــا، واحلــد املنصــف للمنطقــة احملايــدة املقســومة 
بــن اململكــة والكويــت، ووضــع عامــات علــى الطبيعــة، عــدا جــزء مــن خــط احلــدود مــع دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة مت تعيينــه مبوجــب اتفاقيــة تعيــن احلــدود الربيّــة والبحريــة بــن البلديــن ومل يُرّســم علــى الطبيعــة، ويبلــغ 

جممــل أطــوال احلــدود الربيـّـة للمملكــة مــع الــدول اجملــاورة هلــا حنــو )4531( كــم.
    وترتبــط اململكــة مــع الــدول اجملــاورة هلــا مبنافــذ حدوديــة، يبلــغ عددهــا أربعــة عشــر منفــذاً؛ حيــث ترتبــط 
اململكــة مــع اململكــة األردنيــة اهلامشيــة بثــاث منافــذ هــي: الــدرة يف الغــرب، وحالــة عمــار يف الوســط، واحلديثــة 
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يف الشــرق، وترتبــط مــع مجهوريــة العــراق مبنفــذ واحــد هــو: جديّــدة عرعــر، وترتبــط مــع دولــة الكويــت مبنفذيــن 
مهــا: الرقعــي يف الغــرب، واخلفجــي يف الشــرق، وترتبــط مــع مملكــة البحريــن مبنفــذ واحــد يقــع علــى اجلزيــرة 
االصطناعيــة علــى جســر امللــك فهــد الــذي يربــط بــن البلديــن، وترتبــط مــع دولــة قطــر مبنفــذ واحــد هــو: ســلوى، 
وترتبــط مــع دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مبنفــذ واحــد هــو: بطحــاء، وترتبــط مــع ســلطنة عمــان مبنفــذ واحــد 
هــو: الربــع اخلــايل، وترتبــط مــع اجلمهوريــة اليمنيــة أبربعــة منافــذ هــي: الطــوال يف الغــرب، وعلــب واخلضــراء يف 

الوســط، والوديعــة يف الشــرق.
    تقع ســبع من مناطق اململكة على احلدود الربيّة مع الدول اجملاورة هلا، وهي من الشــمال: تبوك واجلوف، 
واحلــدود الشــمالية، واملنطقــة الشــرقية، ومــن الشــرق: املنطقــة الشــرقية، ومــن اجلنــوب: املنطقــة الشــرقية، وجنــران، 

وعســري، وجازان.
2- احلدود البحرية:

    جتــاور اململكــة وتقابلهــا يف ميــاه اخلليــج العــريب؛ مخــس دول؛ حيــث جتاورهــا دولــة الكويــت؛ خبــط تقســيم 
املنطقــة املغمــورة احملاذيــة للمنطقــة املقســومة، وتقابلهــا اجلمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة، ومملكــة البحريــن، يف حــن 

جتاورهــا وتقابلهــا كل مــن: دولــة قطــر، ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
    كمــا جتــاور اململكــة وتقابلهــا يف خليــج العقبــة والبحــر األمحــر مخــس دول؛ حيــث جتاورهــا يف خليــج العقبــة 
اململكــة األردنيــة اهلامشيــة، وتقابلهــا مجهوريــة مصــر العربيــة، يف حــن تقابلهــا يف البحــر األمحــر كل مــن: مجهوريــة 

مصــر العربيــة، ومجهوريــة الســودان الدميقراطيــة، ودولــة إرتــرياي، وجتاورهــا اجلمهوريــة اليمنيــة.
    وقــد اتفقــت اململكــة علــى تعيــن احلــدود البحريــة يف اخلليــج العــريب مــع كل مــن: اجلمهوريــة اإلســامية 
اإليرانية، ودولة الكويت )احلدود الشمالية واجلنوبية، وخط تقسيم املنطقة املغمورة احملاذية للمنطقة املقسومة(، 
ومملكــة البحريــن، ودولــة قطــر، ومل يتــم بعــد تعيــن احلــدود البحريــة مــع دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، واحلــد 
الشــرقي للمنطقــة املغمــورة احملاذيــة للمنطقــة املقســومة الســعودية الكويتيــة؛ بــن اململكــة والكويــت كطــرف، 
وإيــران كطــرف آخــر، وحــدود املنطقــة البحريــة للمملكــة مــع إيــران بــن حــدود اململكــة البحريــة مــع كل مــن: 

دولــة قطــر، دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
    كمــا اتفقــت اململكــة مــع اململكــة األردنيــة اهلامشيــة علــى تعيــن احلــدود البحريــة فيمــا يبنهمــا يف خليــج 
العقبــة، ومــع اجلمهوريــة اليمنيــة علــى تعيــن احلــدود البحريــة فيمــا بينهمــا يف البحــر األمحر،كمــا مت تعيــن احلــدود 
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البحريــة مــع مجهوريــة مصــر العربيــة يف خليــج العقبــة والبحــر األمحــر، يف حــن مل يتــم االتفــاق بعــد علــى تعيــن 
احلــدود البحريــة يف البحــر األمحــر بــن اململكــة وكل مــن: مجهوريــة الســودان الدميقراطيــة، ) املنطقــة االقتصاديــة 

اخلالصــة(، ودولــة إريــراي.
    يقــع ســاحل اململكــة علــى اخلليــج العــريب ضمــن أراضــي املنطقــة الشــرقية، يف حــن يقــع ســاحل اململكــة 
علــى خليــج العقبــة والبحــر األمحــر ضمــن أراضــي مخــس مناطــق إداريــة، هــي: تبــوك، واملدينــة املنــورة، ومكــة 

املكرمــة، وعســري، وجــازان.
احلدود الربيّة للمملكة

املوقعاسم الدولة

اتفاقيات ومعاهدات احلدود
طول خط 
احلدود/ كم

املنافذ 
احلدودية االتفاقية/ 

التاريخاملعاهدة

اململكة األردنية 
اهلامشية

الشمال 
والشمال الغريب

اتفاق بشأن 
تعين احلدود 
بن البلدين

1385/4/12هـ
1965/8/9م

الدرة، 745
حالة عمار، 

احلديثة
الشمال مجهورية العراق

والشمال 
الشرقي

معاهدة احلدود 
الدولية بن 

البلدين

1402/2/30هـ
1981/12/26م

جديّدة 812
عرعر
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اتفاقية احلدود الشمال الشرقيدولة الكويت
بن جند 
والكويت

اتفاقية يف شأن 
تقسيم املنطقة 
احملايدة )املنطقة 

املقسومة(
اتفاق الحق 
اعتماد تعين 
احلد املنصف 

للمنطقة احملايدة 
السعودية 
والكويت

1341/4/13هـ
1922/12/2م

1385/3/9هـ
1965/7/7م

1389/10/9هـ
1969/12/18م

الرقعي، 222*  
اخلفجي

اتفاقية بشأن الشرقدولة قطر
تعين احلدود 
الربيّة والبحرية 

بن البلدين
حمضر 

مشرك بشأن 
احلدود الربيّة 
واستكمال 

تعين احلدود 
البحرية يف 

ما وراء خور 
العديد

1385/8/11هـ
1965/12/4م

1429/7/2هـ
2008/7/5م

سلوى86
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اإلمارات العربية 
املتحدة

اتفاقية تعين الشرق
احلدود الربيّة 
والبحرية بن 

البلدين

1394/8/3هـ
1974/8/21م

بطحاء682** 

اجلنوب سلطنة عمان
واجلنوب 
الشرقي

اتفاقية احلدود 
الدولية بن 

البلدين
معاهدة 
الطائف

1410/8/24هـ
1990/3/21م

الربع اخلايل657

اجلمهورية 
اليمنية

اجلنوب 
واجلنوب الغريب

معاهدة 
الطائف

معاهدة حدود 
دولية بن 

البلدين

1353/2/6هـ
1934/5/20م

1421/3/10هـ
2000/6/12م

الطوال، 1327
علب، 

اخلضراء، 
الوديعة

*  طول احلد املنصف، والقسم الشمايل من احلد الغريب للمنطقة املقسومة، وخط احلدود بن البلدين.
* *  ُعّن خط احلدود بن البلدين، ورسم جزء منه يبلغ طوله 456كم.

املصدر: اتفاقيات ومعاهدات احلدود بن اململكة والدول اجملاورة واملقابلة هلا، واخلرائط املرفقة هبا.
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احلدود البحرية للمملكة

املوقعاسم الدولة
اتفاقيات ومعاهدات احلدود

التاريخاالتفاقية/ املعاهدة
مقابلة يف مملكة البحرين

اخلليج العريب
اتفاقية بن اململكة العربية السعودية وحكومة 

البحرين
1377/8/4هـ
1958/2/22م

جماورة ومقابلة دولة قطر
يف اخلليج 

العريب

اتفاقية بشأن تعين احلدود الربيّة والبحرية بن 
البلدين

حمضر مشرك بشأن احلدود الربيّة واستكمال 
تعين احلدود البحرية يف ما وراء خور العديد

1385/8/11هـ
1965/12/4م

1429/7/2هـ
2008/7/5م

اجلمهورية 
اإلسامية 

اإليرانية

مقابلة يف 
اخلليج العريب

اتفاقية بشأن السيادة على جزيريت العربية 
وفارسي وتعين خط احلدود الذي يفصل 

املساحات املغمورة بن البلدين

1388/8/2هـ
1968/10/24م

دولة اإلمارات 
العربية املتحدة

جماورة ومقابلة 
يف اخلليج 

العريب

مل يتم بعد تعين خط احلدود البحرية بن 
البلدين مبوجب اتفاقية تعين احلدود الربية 

والبحرية بن البلدين

1394/8/3هـ
1974/8/21م

مجهورية 
السودان 
الدميقراطية

مقابلة يف البحر 
األمحر

اتفاق بشأن االستغال املشرك للثروة الطبيعية 
يف املنطقة املشركة بينهما يف البحر األمحر يف 
املنطقة احملصورة ما بن خط مناسيب األعماق 

1000م، ومل يتم االتفاق بعد على حدود 
املنطقة االقتصادية اخلالصة بن البلدين

1394/4/24هـ
1974/5/16م

اجلمهورية 
اليمنية

جماورة يف البحر 
األمحر

1421/3/10هـمعاهدة حدود دولية بن البلدين
2000/6/12م
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جماورة يف دولة الكويت
اخلليج العريب

اتفاقية بشأن املنطقة املغمورة احملاذية للمنطقة 
املقسومة السعودية الكويتية، وعينت حدودها 
الشمالية واجلنوبية وخط تقسيمها، ومل يتم بعد 
تعين احلد الشرقي هلذه املنطقة بن اململكة 

والكويت كطرف وإيران كطرف آخر

1421/3/30هـ
2000/7/2

اململكة األردنية 
اهلامشية

جماورة يف خليج 
العقبة

اتفاقية تعين احلدود البحرية يف خليج العقبة 
بن البلدين

1428/12/6هـ
2007/12/16م

مجهورية مصر 
العربية

مقابلة يف خليج 
العقبة والبحر 

األمحر

اتفاقية تعين احلدود البحرية يف خليج العقبة 
والبحر األمحر

1437/7/1هـ
2016/4/8م

مقابلة يف البحر دولة إريراي
األمحر

مل يتم االتفاق عليها حى اآلن.

املصدر: اتفاقيات ومعاهدات احلدود بن اململكة والدول اجملاورة واملقابلة هلا واخلرائط املرفقة هبا.
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التكوين اجليولوجي:
تنقسم أراضي اململكة جيولوجياً إىل أربع نطاقات رئيسة هي:

1- الدرع العريب:
   يغطــي معظــم اجلــزء الغــريب مــن اململكــة، وميتــد مبحــاذاة ســاحل خليــج العقبــة والبحــر األمحــر، وميتــد مــن 
احلــدود مــع األردن مشــااًل، إىل احلــدود مــع اجلمهوريــة اليمنيــة جنــوابً، تبلــغ مســاحته حنــو 630,000كــم2، 
ويغطــي حنــو 32% مــن مســاحة اململكــة، مُتثــل حنــو ثلــث مســاحتها، ويــراوح عرضــه مــا بــن 50 و 100كــم 
يف الشــمال، ويــزداد اتســاعه يف الوســط ليبلــغ أقصــى عــرض لــه حنــو 700كــم، مث يضيــق يف اجلنــوب ليــراوح 

مــا بــن 200 و 250كــم.
   يتكــون مــن صخــور قاعديــة انريــة ومتحولــة؛ مــن حقــب مــا قبــل الكامــربي؛ لــذا تعــد صخــوره أقــدم صخــور 
شــبه اجلزيــرة العربيــة؛ حيــث تــراوح أعمارهــا مــا بــن 450 و1000 مليــون ســنة؛ مــع وجــود دالئــل تشــري إىل 
وجــود صخــور يصــل عمرهــا إىل أكثــر مــن 1600 مليــون ســنة، وقــد تعــرض الــدرع العــريب منــذ تكوينــه حلــركات 

تشــّوه وحتــول إقليميــة عديــدة ومتباينــة؛ تســببت يف انــداثر معظــم صفاتــه األصليــة.
   وحتوي صخور الدرع العريب معظم الرواسب املعدنية الفلزية يف اململكة مثل: الذهب، والفضة، والنحاس، 

والزنك، واحلديد وغريها.
2- الرصيف العريب:

   يطلــق عليــه الــرف العــريب، والغطــاء الرســويب، يقــع شــرق الــدرع العــريب، ويغطــي حنــو ثلثــي مســاحة اململكــة، 
أي حنــو 68% مــن مســاحتها، إذ تبلــغ مســاحته حنــو 1,330,000كــم2.

   وكان الرصيــف العــريب جــزءاً مــن حبــر تيثــس، وبســبب حــدوث بعــض احلــركات كانــت امليــاه الــي حتيــط ابلــدرع 
العــريب متتــد وتنحســر علــى فــرات متقطعــة، خملفــة وراءهــا طبقــات مــن الرواســب؛ والــي حتولــت بفعــل الدفــن 
إىل صخور يزداد مسكها ابجتاه الشــرق، ليصل مسكها يف حوض اخلليج العريب والربع اخلايل إىل حنو 6000 مر.
   وقــد تكونــت هــذه الرواســب فــوق صخــور الــدرع العــريب منــذ حقــب احليــاة القدميــة؛ مــروراً حبقــب احليــاة 
املتوســطة؛ وانتهــاًء حبقــب احليــاة احلديثــة، حيــث متيــزت الرواســب الــي تكونــت خــال حقــب احليــاة القدميــة 
)مــن عصــر الكامــربي إىل عصــر الربمــي( بتكوينهــا بصفــة رئيســة مــن احلجــر الرملــي والطفــل؛ الناتــج عــن 
ترســب الرمــال والطــن يف البيئــة البحريــة، يف حــن متيــزت الرواســب الــي تكونــت خــال احلقــب املتوســطة 
واحلديثــة، بتكوينهــا مــن احلجــر اجلــريي الناتــج عــن تبخــر ميــاه البحــار القدميــة، إضافــة إىل الرمــال ورواســب 
األوديــة. وحتــوي صخــور الرصيــف العــريب الرســوبية الثــروات الزيتيــة والغــاز، كمــا حتــوي رواســب املعــادن الافلزيــة

) املعــادن الصناعيــة( كالبوكســايت، والفوســفات، والطــن، واحلجــر اجلــريي، وغريهــا، كمــا تضــم صخــوره أكــرب 
خــزاانت امليــاه العميقــة يف اململكــة.
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3- احلّرات:
   احلــرّة جتمــع علــى حــرّات وِحــرار، وهــي: طفــوح ابزلتيــة تكونــت مــن احلمــم املنصهــرة؛ الــي تدفقــت مــن ابطــن 
األرض إىل ســطحها مــن خــال فوهــات وشــقوق بركانيــة، وهــي مــا تعــرف ابلابــة )Lava(، وقــد بنــت معــامل 

طبوغرافيــة جديــدة.
   ويطلــق مســمى احلــرّات يف اململكــة يف الوقــت احلاضــر علــى احلقــول الربكانيــة الواســعة الــي تضــم: خماريــط 

وفوهــات وخمرجاهتــا مــن الابت ورمــاد وغريهــا.
    تكّونــت احلــرّات يف اململكــة خــال العصريــن الثالــث والرابــع؛ نتيجــة التدفقــات الربكانيــة الــي صاحبــت 
انفتــاح أخــدود البحــر األمحــر، وتــراوح أعمارهــا مــا بــن 30 مليــون ســنة حــى قبــل حنــو 800 ســنة، حيــث 

حــدث آخــر ثــوران بــركاين يف شــبه اجلزيــرة العربيــة عــام 654هـــ )1256م(.
    تنتشــر معظــم احلــرّات يف اجلــزء الغــريب مــن اململكــة، وتتكــون معظمهــا مــن صخــور البازلــت القلــوي، وتعلــو 
يف الغالــب صخــور الــدرع العــريب، ومتتــد معظمهــا بشــكل رئيــس مــن جنــوب اململكــة إىل مشاهلــا مبحــاذاة ســاحل 

البحــر األمحــر.
   تبلــغ مســاحة احلــرّات يف اململكــة حنــو 90,000كــم2، متثّــل حنــو 4,6% مــن مســاحتها، وتعــد حــرّة رِهــاط 

أكــرب حــرّات اململكــة مســاحة، إذ تبلــغ مســاحتها حنو20,000كــم2.
    أهــم احلــرّات وأكربهــا يف اململكــة حــرّات: احلــرّة، والّرحــى، وعويــرض، والزبــن، واهلُتيمــة، والشــاّقة، وخيــرب، 
وثنــان )إثنــان(، والكــورة، وهرمــة، ورِهــاط، وِكشــب، وحضــن، ونواصــف والســراة، والــربك، إضافــة إىل حــرّات 

أخــرى صغــرية متفرقــة؛ تنتشــر معظمهــا يف ســهل هتامــة الســاحلي.
    تعــد حــرّة الســراة أقــدم حــرّات اململكــة ثــوراانً، إذ يــراوح عمرهــا مابــن 30- 25 مليــون ســنة، يف حــن 
يعــد بــركان حليــات الابــة )الــربكان التارخيــي(؛ الواقــع يف أطــراف حــرّة رِهــاط الشــمالية )حــرّة املدينــة(، جنــوب 
شــرق املدينــة املنــورة، أحــدث الرباكــن يف اململكــة نشــاطاً، حيــث شــهد تدفــق احلمــم البازلتيــة الــي وصلــت إىل 

قــرب أطــراف املدينــة املنــورة الشــرقية عــام 654هـــ )1256م(.
4- السهل الساحلي للبحر األمحر:

   يشــّكل الســهل الســاحلي للبحــر األمحــر احلافــة الشــرقية خلســيف واســع )أخــدود البحــر األمحــر( حتــده مــن 
الشــرق املرتفعــات الغربية،امتــد واتســع نتيجــة انفــراج قــاع البحــر األمحــر، ويتكــون الســهل الســاحلي مــن صخــور 
رســوبية، وشــعب مرجانيــة، ورواســب ســطحية مــن أواخــر حقــب احليــاة املتوســطة واحلديثــة) العصريــن الثالــث 

والرابــع (،  ويصــل مســك الصخــور الرســوبية يف الســهل الســاحلي للبحــر األمحــر إىل حنــو 5000مــر.
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الحّرات في المملكة العربية السعودية مرتبة حسب المساحة

اسم الحّرة  
اإلحداثيات الجغرافية للموقع

المساحة 
المنطقة)كم2( خط الطولدائرة العرض

درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية
مكة -  المدينة00452300004020,000رهاط
المدينة -  حائل00302500004014,600خيبر

الجوف -  الحدود 00153100303814,500الحرّة
الشمالية

مكة -  الباحة00002100004210,500نواصف 
مكة -  المدينة0000230020416000كشب

حائل -  المدينة0035260012403700ثنان  )إثنان(
تبوك0050270030363600الرّحى
المدينة -  تبوك0015270030373600عويرض
المدينة0000260050373200الكورة
مكة 0040210025412300حضن
عسير0015180038412300البرك
المدينة -  تبوك0012250048371700الشاقة
حائل  000027002542800الهتيمة
عسير000018001543700السراة
المدينة000026005137700الزبن

المدينة003024001040650القفيف والناعمة
المدينة003424002040550هرمة

جازان000017005642140أبو عريش



هيئة املساحة اجليولوجية السعودية 1438ه - 2017م76

مكة00422000413955طفيل وشامة
جازان00151700434240عكوة
جازان00521600574240القّمة

مكة00562000503925دام )إدام(
مكة00152000224020الصواملة

89،720المجموع يمثل نسبة  4.6 % من مساحة المملكة
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أعلى جبل أو مخروط بركاني في كل حّرة مرتبة حسب اإلرتفاع 

االسم
اإلحداثيات الجغرافية للموقع

اإلرتفاع 
اسم الحّرةباألمتار خط الطولدائرة العرض

درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية
السراة4155175815433004جبل ِفرواع
الرّحى3538271043362111جبل الجهّير
خيبر4039251558392093جبل األبيض
عويرض3609270829371839جبل ِعناز
رهاط5001233001401783جبل منور
الشاقة3809253952371688جبال شراء
نواصف0006210009421655جبال القرائن

ثنان3522263552391587جبل ثِنان )إثنان(
حضن2716213825411579جبل ُعشيرة 
كشب1055224820411475جبال الِهيل
الكورة0914252809391333جبل التييس
الزبن0114264839371323جبال دثرة 
الهتيمة0446262514421292جبل دهام
الحرّة2013315531381121جبل ِلس

القفيف4536243705401065حزم ُصماخ
هرمة153724052340929حزم هرمة

الناعمة302324020840815جبل األُفيهد
البرك361818323641513جبل التيس
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أبوعريش380517285642347جبل الجّنة
عكوة401117364442327جبل عكوة اليماني
القّمة495216445642309جبل الُقّمة الشامية

طفيل504320284139167جبل طفيل
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بعض الفوهات البركانية في حرّات المملكة مرتبة حسب العمق

اسم الفوهة
اإلحداثيات الجغرافية للموقع

القطر 
باألمتار

العمق 
الموقعباألمتار خط الطولدائرة العرض

درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية
حرّة كشب0754223008412000220الوعبة )مقلع ِطمّية (

حرّة ثنان451526300740750150حزم خضراء
حرّة الهتيمة4301270510421200130الُهتيمة

حرّة الهتيمة2011273522421800120دارة الحمراء
حرّة كشب445422152041400110جبال الهيل
حرّة خيبر10432536563935080جبل القدر

حرّة الحرّة53043141303880080مكمن مشاور
حرّة رهاط22122438523960080جبال أم جنب
حرّة عويرض04142712353775080أبو خشارم

حرّة الحرّة215830071638200070مكمن الشداد
حرّة رهاط15142400483950070حلية مصودعة
حرّة عويرض001427003537100055قاع الَهْوية 
حرّة كشب00142340184150055جبل أم رقيبة
حرّة خيبر403925005639150050جبل البيضاء
حرّة عويرض113227282737100050قاع الّسطيحة

حرّة هرمة003424002040600050هْرمة
حرّة الّرحى104027002037150045قاع الُمجينينة
حرّة خيبر34392517583940045جبل األبيض

حرّة ثنان00252630094045040حليات المنسف
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حرّة الحرّة305130001439180040مكمن طوقة
حرّة خيبر22462556553930040جبال العثمور

حرّة ثنان10342659104040040حاة أم قميعة 
حرّة نواصف53082153064225040جبل المويلس
حرّة رهاط33112420523950040جبال أم الريش
حرّة كشب501223302441100035جبل أم ُحثرور
حرّة كشب494522212141100030جبل أم الضلوع

حرّة نواصف10412150144230030جبل ِشثران
حرّة الّرحى54312740193735030حمم

حرّة ثنان47342623044075030حزم أنبط
حرّة رهاط20442300573950030جبل الُمكّسر
حرّة خيبر163525105739140030حلية المنسف
حرّة الحرّة00383035133955030مكمن شّما
حرّة خيبر01432547543975030جبل غيداء

حرّة نواصف34392137054230025ضلع القوس الجنوبي
حرّة الهتيمة500127001042150025طابة

حرّة كشب12492236184160025جبل ِشلمان
حرّة كشب26122323244140025جبال أم بريقة
حرّة رهاط11202415353920025جبل أم نثيلة

حرّة رهاط20372300034030025جبل الساحلية الشمالي
حرّة الهتيمة391027181742150020الُنعي

حرّة رهاط00232403503930020جبل الملساء
حرّة الّشاقة53162528413720020حا نويّر
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بعض الجبال والمخاريط البركانية في الحّرات مرتبة حسب اإلرتفاع

االسم
اإلحداثيات الجغرافية للموقع

اإلرتفاع 
اسم الحّرةباألمتار خط الطولدائرة العرض

درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية
السراة4155175815433004جبل ِفرواع
السراة0455172817432971جبل نطفاء
السراة4359171718432859جبل ِمشرف
السراة3308181311432739جبل الُحصن
السراة3741172530432584جبل شثاث
السراة0904183307432575جبل ظلم
السراة5823181115432387جبل العار

السراة0627180010432321جبل أم القصص
السراة5522183609432306جبل ِظلفاع
الرّحى3538271043362111جبل الجهّير
خيبر4039251558392093جبل األبيض
خيبر1543254056392022جبل الِقدر
الرّحى1943274142361986جبل وتر

خيبر3038253501401938جبل اإلكليل
خيبر3839250056391930جبل البيضاء
الرّحى0035273047361896جبل شيبان
خيبر0546253456391882جبال الِعثمور
عويرض3609270829371839جبل عناز
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عويرض2414271330371826حا تدِنق
رهاط5001233001401783جبل منور
الشاقة3809253952371688جبال شراء
الشاقة3805254448371678جبال األزبر
عويرض4924275623371673جبل رُبيدان
نواصف5905215408421655جبال القرائن
نواصف 3036202012411633حليان لهايل
عويرض3629270323371632جبال األمهار

نواصف 3052203058411616جبل إفرا
ثنان3522263552391587جبل ثنان ) إثنان(

عويرض5210270236371584جبل الجملود
عويرض2015275412371581جبل تذرع
حضن2716213825411579جبل ُعشيرة
رهاط3024222511401506جبل نعام

الرّحى1130275616371502جبال الحسنوين
ثنان5515262507401501حزم خضراء
كشب1055224820411475جبال الِهيل
رهاط2541230005401452جبل ِسن

كشب5511230023411431جبل أبو حريص
الشاقة0402251155371423جبل تربخ
الرّحى3535272417371406جبال الهند
نواصف 4030210526421391جبل سفيرة
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كشب3049222518411388جبل ِشلمان
كشب3014235515411380جبل عسلج
رهاط3013243050391367جبل ِمطان
رهاط2009245053391361جبل الشعثاء

الشاقة5108254349371341جبل أبونار )أبوالنار(
الكورة0914252809391333جبل التييس
الزبن0114264839371323جبال دثرة

الشاقة5355243148371319جبل الجرين
كشب0357221128411298جبل ِيهى
الهتيمة0446262514421292جبل ِدهام

ضلع القوس 
نواصف  3039215005421271الجنوبي

ثنان1528265522401268جبل زُبيعير
حضن3238211756401264جبل الِبرث
رهاط1058211527401226جبل مسولّيا
حضن0055212826411214جبل بُتيلة
رهاط5450215435401214جبل ِبس
نواصف  2532215056411210جبل الخل

الهتيمة1604275121421195جبال الِحليان
الحرّة2013315531381121جبل ِلس

كشب3554220008411105جبل الوعبة
القفيف4536243705401065حزم ُصماخ

الشاقة5511250750371040جبل أبو محزم
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الهتيمة5404272027421033جبل القفيل
الشاقة4714254945371028جبل الراكبة
الحرّة0039310056371023جبل نُعيج

الحرّة3547315153381014جبل أم وعال
الشاقة300625174637953حا الصبوية

حليات الابة 
)البركان التاريخي(

رهاط202124224639916

الحرّة005330554138897جبل ليلى
الشاقة302025404037861حا ُضبار
الشاقة531625284137854حا نُويّر

البرك582118225141849جبل الحّشان
الحرّة000331433038828جبل مشاور
الناعمة302324020840815جبل األُفيهد
البرك523018000342799جبل الحيلة
البرك361818323641513جبل التيس

البرك212218213441508جبل زور الحماط
البرك025417045141386جبل األبال
أبوعريش )جازان(380517285642347جبل الجّنة

عكوة )جازان(401117364442327جبل عكوة اليماني
الُقّمة )جازان(495216445642309جبل الُقّمة الشامية
الُقّمة )جازان(255116075742307جبل الُقّمة اليمانية 
عكوة )جازان(211517014342286جبل عكوة الشامي
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أبوعريش )جازان(430017145442237جبل الِقرع الشامي
أبوعريش )جازان(285916535442218جبل الِقرع اليماني

البرك004018353141197جبل طلحان

504320284139167جبل َطفيل
طفيل 

)مكة المكرمة(
البرك170018043941147جبل الوصل

00452035373991جبل شامة
شامة 

)مكة المكرمة(
جبل ُكدمبل 

)كتمبل(
البرك29531732414152
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مظاهر السطح:
يتكون سطح اململكة من املظاهر الرئيسة التالية:

أواًل: السهول الساحلية:
يوجد يف اململكة شريطان ساحليان ميتدان مبحاذاة ساحلي اململكة على البحر األمحر واخلليج العريب.

1- السهل الساحلي للبحر األمحر )سهل هتامة(:
    ينحصــر الســهل الســاحلي للبحــر األمحــر بــن ســاحل البحــر األمحــر مــن الغــرب، واملرتفعــات الغربيــة مــن 
الشــرق، ويكــّون منطقــة انتقاليــة ضيقــة بــن رف البحــر األمحــر وجبــال اجلــرف العاليــة، يتســع يف اجلنــوب؛ 
حيــث يصــل عرضــه مبحــاذاة مدينــة جــازان إىل حنــو )40(كــم، ويضيــق ابجتــاه الشــمال؛ حــى خيتفــي قــرب 
دائــرة العــرض 26ْ  مشــااًل تقريبــاً؛ جنــوب مدينــة الوجــه، ابســتثناء بعــض األجــزاء قــرب الطــرف الشــمايل للبحــر 
ــبعان، والربيــدي، وحاطبــة،  األمحــر، يتميــز هــذا الســهل بكثــرة رؤوســه البحريــة؛ منهــا، رؤوس: ُكرُكمــة، والشَّ
وكشــران، وحُميســن، والطرفــة، ويتســم هــذا الســهل يف نصفــه الشــمايل بكثــرة الشــروم البحريــة فيــه؛ وهــي منافــذ 
حبريــة صغــرية تتعمــق يف اليابســة بواســطة جمــاري امليــاه الــي تنحــدر مــن اجلبــال الســاحلية، منهــا مــن الشــمال، 
شــروم: ينبــع، ورابــغ، وُأحبــر، يف حــن يتســم نصفــه اجلنــويب بكثــرة األخــوار فيــه؛ وهــي  نتــوءات حبريــة تشــبه 
ــعيبة، والســوداء، والزواهــر، وعمــق. وختــرق  الشــروم؛ وختتلــف عنهــا بســعتها وقلــة عمقهــا، منهــا، أخــوار: الشُّ
الســهل الســاحلي أوديــة تتميــز ابالحنــدار الشــديد واجملــاري العميقــة وتصــب يف البحــر األمحــر، كمــا يتميــز هــذا 
الســهل ابنتشــار املســطحات امللحية )الســباخ(؛ خاصة مبحاذاة الســاحل، إضافة إىل وجود بعض التجمعات 

الرمليــة قــرب الســاحل، وانتشــار بعــض احلــرّات الصغــرية فيــه.
2- السهل الساحلي للخليج العريب:

    ينحصــر الســهل الســاحلي للخليــج العــريب مــا بــن ســاحل اخلليــج مــن الشــرق، وهضبــة الصمــان مــن 
الغرب، وهو ســهل منبســط تغطي الرمال أجزاء كبرية منه، وتنتشــر فيه املســطحات امللحية )الســباخ(، خاصة 
قــرب الســاحل ومبحاذاتــه، ويتميــز هــذا الســهل خبلــوه مــن األوديــة، وكثــرة أخــواره، ورؤوســه، ودوحاتــه، منهــا؛ 
خــور اخلفجــي، ورؤوس: ِمشــعاب، والســّفانية، واخلري)الــزَّور(، وتناقيــب، ورأس تنــورة، واخلثّــاق، وأبوقميــص. 
ودوحــات: ســلوى، ومحــاه، ودويهــن، والسُّــمرية. تقــع يف طرفــه اجلنــويب أخفــض منطقــة يف اململكــة وهــي ســبخة 
احلُُمــر )بطــن الّطرفــاء(؛ الــي تقــع جنــوب منفــذ بطحــاء، وتنخفــض حتــت مســتوى ســطح البحــر بنحــو )24( 

مــراً. يضــم هــذا الســهل بعــض الواحــات الزراعيــة كواحــي األحســاء والقطيــف.
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اثنياً: املرتفعات الغربية:
    تتكــون مــن سلســلة جبليــة متتــد مبحــاذاة ســاحل خليــج العقبــة والبحــر األمحــر، مــن حــدود اململكــة مــع 
األردن مشــااًل إىل حــدود اململكــة مــع اجلمهوريــة اليمنيــة جنــوابً، وتعــد أهــم ظاهــرة تضاريســية يف اململكــة، وهــي 
جبــال انكســارية ُســلمية الشــكل، تنحــدر واجهتهــا الغربيــة – خاصــة يف جزئهــا اجلنــويب – احنــداراً شــديداً حنــو 
البحــر األمحــر، يف حــن يتــدرج احندارهــا شــرقاً حنــو املناطــق الداخليــة يف اململكــة، ويتــدرج ارتفاعهــا بشــكل عــام 
ابجتــاه اجلنــوب، حيــث يصــل ارتفــاع أعلــى قمــة فيهــا إىل حنــو )3015(مــراً؛ واملتمثّلــة يف جبــل السُّــودة؛ الواقــع 

مشــال غــرب مدينــة أهبــا.
وميكن تقسيم املرتفعات الغربية إىل ثاثة أقسام رئيسة هي:

1- جبال السروات:
ــل القســم اجلنــويب مــن املرتفعــات الغربيــة، ومتتــد مــن احلــدود مــع اجلمهوريــة اليمنيــة، حــى مشــال مدينــة      متّث
الطائــف تقريبــاً، وتعــد أعلــى األقســام وأكثرهــا تضرســاً، حتصــر بينهــا وبــن ســاحل البحــر األمحــر ســهل هتامــة؛ 
الــذي يضــم بعــض املرتفعــات الــي يطلــق عليهــا املرتفعــات التهاميــة، وتتميــز جبــال الســروات حبافتهــا الغربيــة ذات 
االحنــدار الشــديد، والــي تنحــدر منهــا جمموعــة مــن األوديــة ذات اجملــاري العميقــة الــي تصــب يف البحــر األمحــر، 
منهــا أوديــة: ُخلَــب، وجــازان، وضمــد، وبَيــش وَحلِــي، ويـَبَــة، واألحســبة، والليــث. تغطــي بعــض أطرافهــا طفــوح 
ابزلتيــة )حــرّات(، منهــا حــرّات: الــربك، والســراة، ونواصــف. تضــم جبــال الســروات أعلــى اجلبــال يف اململكــة، 
منهــا، جبــال: السُّــودة )3015( مــراً؛ وميثــل أعلــى مرتفعاهتــا، وفِــرواع )3004( أمتــار، ونطفــاء )2971(

مــراً، واجملــاز )2902( مــر، والّصهــاء )2837( مــراً، وَمَنعــا )2782( مــراً، وُموَمــة )2639( مــراً، وكتفــاء 
)2623( مــراً، وبـَثَــرة )2604( أمتــار، وأُثــرب )2447( مــراً، والبـَلَــس )2253( مــراً، وكــرا )2177( مــراً.

2- جبال احِلجاز:
    متّثل القســم األوســط من املرتفعات الغربية، ومتتد من مشال الطائف، حى قرب دائرة العرض 27ْ  مشااًل، 
يضيــق الســهل الســاحلي احملصــور بينهــا وبــن الســاحل ابجتــاه الشــمال، حــى خيتفــي قــرب أطرافهــا الشــمالية، 
قــرب دائــرة العــرض 26ْ  مشــااًل جنــوب مدينــة الوجــه، وهــي أقــل ارتفاعــاً وتضرســاً مــن جبــال الســروات، تنحــدر 
منهــا غــرابً جمموعــة مــن األوديــة تصــب يف البحــر األمحــر، منهــا؛ أوديــة: فاطمــة، واألبــواء، والصفــراء، واحلمــض، 
وروافدهــا. تغطــي بعــض أطرافهــا الشــرقية طفــوح ابزلتيــة )حــرّات(، منهــا حــرّات: رِهــاط، وخيــرب، وعويــرض، 
والرَّحــى. مــن جباهلــا:  وِورقــان )2393( مــراً؛ وميثــل أعلــى مرتفعاهتــا، ورضــوى )2282( مراً،وأُدقــس )قــدس( 
)2161( مراً، والورد )2096( مراً،وعوف )2082( مراً، والِفقرة )1901( مر، وُصبح )1898( مراً، 

ومشنصــري )1618( مــراً.
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3- جبال مدين:
    متثّــل القســم الشــمايل مــن املرتفعــات الغربيــة، ومتتــد مــن جنــوب دائــرة العــرض 27ْ  مشــااًل، حــى قــرب 
حــدود اململكــة مــع األردن، وتقــرب مــن ســاحل البحــر األمحــر وســاحل خليــج العقبــة، وتاصقــه يف بعــض 
العقبــة، تنحــدر منهــا  املناطــق، حيــث خيتفــي الســهل الســاحلي يف حماذاهتــا؛ خاصــة علــى ســاحل خليــج 
أوديــة تصــب يف خليــج العقبــة ومشــايل البحــر األمحــر؛ منهــا أوديــة: ِمــربك، وأم جرُفــن، وعينونــة، وتــرمي، مــن 
بـّـغ )2315( مــراً، والشــياطي )2103( مــراً، وُزهــد  جباهلــا: اللــوز)2549( مــراً؛ وميثــل أعلــى مرتفعاهتــا، والدُّ

)1980( مــراً، وحــرب )1786( مــراً، وشــار )1784( مــراً .
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بعض اجلبال يف اململكة مرتبة حسب اإلرتفاع

االسم
املوقـــــــــــع

اإلرتفاع
املنطقةوصف املوقعابالمتار خط الطولدائرة العرض

درجةدقيقةاثنيةدرجةدقيقةاثنية
عسريغرب أهبا5515181022423015جبل السَّودة
عسريغرب احلرجة4155175815433004جبل ِفرواع
عسريغرب احلرجة0455172817432971جبل نطفاء
جنوب شرق 2300182213432902جبل اجملاز

سراة عبيدة
عسري

عسريمشال غرب احلرجة4359171718432859جبل ُمشرف
عسريغرب أثنن بللسمر 5646184213422856جبل العّياد

عسريغرب أثنن بللسمر0042185013422837جبل الّصهاء
عسريشرق تنومة3858181511422782جبل َمنعا
عسريشنال النماص2811190504422725جبل ِمرير

عسريشرق احلرجة5051172525432707جبل الُقعمة
عسريجنوب غرب أهبا3010180028422673جبل هنران
عسريمشال غرب تنومة2500195505422639جبل ُمومة

جازانمشال شرق فيفا2119173719432632جبل العريف
جنوب غرب 1008211514402627جبل األدمي

الطائف
مكة

عسريغرب اجلوة0053173313432623جبل كتفاء
جازانمشال شرق الدائر2626174712432621جبل ثهران
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مشال شرق أثنن 2351184318422621جبل عيار
بللسمر

عسري

جبل بـََثرة 
)إبراهيم(

مكةمشال شرق القريع3524203108412604

عسريظهران اجلنوب3741172530432584جبل شثاث
عسريسراة عبيدة0904183307432575جبل ظلم
الباحةمشال غرب الباحة3202204624412565قرن ظي

تبوكمشال شرق البدع1639281818352549جبال اللوز
عسريمشال النماص2025192503422521جبل الضُّور
حن عسريجنوب أحد رفيدة2502180048422517جبل الصِّ
عسريشرق سراة عبيدة1502185121432513قرن اخلبت
عسريمشال النماص2623193301422491جبل ِحرفة
جنوب شرق 3046193043412447جبل أُثرب

بلجرشي
الباحة

جنوب غرب 4022175455422419جبل الشديد
الريث

جازان

املدينةجنوب غرب املدينة3858234316392393جبل ِوْرقان
عسريشرق النماص3609192811422369القرن األبيض
مشال غرب 4311180047422367جبل ضمك

أحدرفيدة
عسري

الباحةجنوب شرق برحرح0017200014412323جبل الكحلة
بّغ تبوكمشال شرق املويلح0052270045352315جبال الدُّ
جازانمشال غرب الدائر5127175001432307جبال احلشر
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املدينةمشال ينبع البحر3034240016382282جبال رضوى
عسريمشال البشائر4048190052412253جبل البـََلس
شرق ظهران 4347173448432224جبل املسار

اجلنوب
جنران

جبل شدا 
األعلى

مشال غرب 4750191019412202
املخواة

الباحة

جنوب غرب 5320210616402177جبل كرا
الطائف

مكة

جبل أُدقس
)قدس(

جنوب غرب 3034233929392161
اليتمة

املدينة

جنوب شرق 0030180000442142جبال القهرة
تثليث

عسري، 
جنران، 
الرايض

مشال شرق 0025203019412131جبل مُشرخ
برحرح

الباحة

ياطي مشال شرق قرية 5111285035352103جبل الشِّ
اخلريبة

تبوك

املدينةجنوب غرب العا0025260013372096جبل الورد
املدينةغرب اخلليفة4039251558392093جبل األبيض
مشال شرق بدر 3057173051432087جبل خرابن

اجلنوب
جنران

املدينةغرب اليتمة0039230022392082جبال عوف
جازانمشال شرق بيش1539170053422041جبل القهر
تبوكجنوب شرق شواق5208275746362023جبل وتد
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املدينةشرق خيرب1543254056392022جبل الِقدر
تبوكجنوب شرق البدع2019283017351980جبل ُزهد
عسريمشال شرق حمايل0044183408421976جبل ِضرم

املدينةغرب احلليفة3839250056391930جبل البيضاء
عسريمشال حمايل4049183506421922جبل بركوك
املدينةغرب املدينة4019242056381901جبل الِفقرة
املدينةجنوب شرق بدر0438231207391898جبل ُصبح

عسريرجال أملع5409183616421892جبل بي جونة
جازانشرق صبيا3015173006431814جبل فيفا
تبوكمشال شرق املويلح3757275239351786جبل حرب
تبوكمشال ضبا1438275244351784جبل شار
عسريغرب اجملاردة0712190940411745جبل ثرابن

جنرانجنوب شرق جنران4027170923441728جبل التامتن
عسريجنوب غرب أهبا4507184916421679جبل ُصلب
عسريمشال شرق حمائل1439180509421669جبل هادا

مكةمشال غرب تربة0030210025411656جبال حضن
مكةشرق الكامل4016222558391618جبال مَشَنصري

املدينةجنوب العا4802263008381606جبال هنر
املدينةشرق أبوراكة5210270036371584جبل اجلملود
املدينةمشال غرب املدينة2046240046381581جبال األجرد
مكةحرّة نواصف1316212805421570جبل أرفعة
جازانشرق العارضة2702171313431570جبل قيس

تبوكشرق الوجه0009260022371557جبال شيهوب
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عسريمشال شرق اجملاردة4509194558411544جبل رميان
حائلغرب حائل0030270030411544جبال أجا
الرايضجنوب شرق حلبان3046235435441524جبل صبحا
جنرانمشال يدمة5149183813441524جبل الِعلمان

حصاة 
قحطان

جنوب غرب 0050220052441508
القويعية

الرايض

جازانشرق العارضة3500174008431507جبل العبادل
حائلجنوب غرب العظيم3823264219421474جبال ِحبشي
عسريمشال غرب تثليث1542192622431463جبال الفراش
مكةمشال بيشة0036200037421461جبال األنكرية
مشال غرب 0019270007401431جبال املِسمى

بيضاء نثيل
حائل

حائلجنوب شرق حائل0008270015421430جبال سلمى
القصيمغرب ضربة4543241041421422جبال شعباء
مشال غرب 2014273041391410جبال ِعرانن

بيضاء نثيل
تبوك

تبوكمشال أبو راكة3035272017371405جبل اهلند
جنوب غرب 5309222747441395جبل صيحة

القويعية
الرايض

تبوكمشال شرق تبوك3026290020371393جبال الطبيق
جبل بدوة 

العليا
مشال غرب0037214058431391

أاب االكوان
الرايض

جبال
كور اجملامعة

مكةجنوب رنية4206212349421391
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مكةحرّة كشب3049222518411388جبل ِشلمان
الرايضجنوب حلبان0028223015441375جبل أحامر
حائلشرق الغزالة1248260032411366جبل ُرّمان
جنوب غرب 4027230011451356جبل ِبران

القويعية
الرايض

القصيمغرب القرارة1855241309431327جبال ُطخفة
جبال أابن 

األمحر
جنوب غرب 3629254144421315

الرس
القصيم

عسريشرق ابرق2252182702421313جبل ريدان
القصيمشرق النقرة0936250000421311جبل ِطِمية
الرايضغرب البجادية5105244424431307جبل الّنري
مشال شرق 0748245152431302جبل ِجبلة

القرين )اجلمش(
الرايض

الرايضمشال شرق عفيف2820240259421298جبال ِشعر
مكةحرّة كشب0357221128411298جبل يهي

الرايضجنوب اخلاصرة3425223139431289جبل حومل
تبوكمشال شرق تبوك1540282312371284جبل راية

الرايضمشال غرب القويعية0007240058441281جبال الُعرض
مشال قرية رغوة 3037210032431268جبل ششري

شرق رنية
مكة

جبل أم 
سلمان 

)أم ِسنمان(

حائلغرب جبة5500284554401264
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جبل ثهان 
)ذهان(

جنوب غرب 0010240007441261
الدوادمي

الرايض

الرايضجنوب اخلاصرة2824224248431255جبال الدُّخول
القصيمجنوب الشبيكة1411255815431254جبال ُسواج
جبال أابن 

األمسر
القصيمغرب الرس2208255557421243

تبوكشرق تبوك0030380015371233جبال ظُفرّي
مشال شرق 5003170503431217جبل سا

العارضة
جازان

جبل ِدساس
)قساس(

جنوب غرب 1619235110451201
القويعية

الرايض

مشال شرق عقلة 3501151018421197جبال ِقَطن
الصقور

القصيم

الرايضفريدة الشظية0054230024461196جبال طُويق
حائلحرّة اهلتيمة1604275121421195جبل احلِليان
املدينةجنوب النقرة5509255531411167جبل ماوان

الرايضجنوب الرويضة0018233050441159جبال األنكري
مكةجنوب شرق رنية4009212013431142جبل ضلفع
غرب بقيعاء 0054191648421122جبال املُوّشم

الشمالية
القصيم

جنوب غرب 2013315531381121جبل ِلس
طريف

الشمالية

تبوكمشال تبوك4444283634361119جبال َشَرورا
املدينةشرق العا0736265810381099قرن الشطب
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املدينةمشال مهد الذهب0051233054401074جبل صايد
املدينةمشال املدينة0032243436391071جبل ُأحد

املدينةمشال شرق العيص1109253621381063جبال السرد
القصيمغرب دخنة2324254733431057جبل خزاز
اجلوفمشال غرب سكاكا2052300013391039جبل طوقة
اجلوفمشال شرق القرايت0039310056371023جبل نُعيج

الشماليةمشال شرق طريف3547315153381014جبل أم ُوعال
حائلمشال غرب جبة464528342640924جبل الُعليم
مشال غرب 151626301843912ساق اجلواء

البكريية
القصيم

اجلوفمشال شرق طربجل005330054238897جبل ليلى
مكة املكرمةجنوب مكة املكرمة362221005139760جبل ثور

اجلوفمشال القرايت003331002737689جبل احِلصان
مكةمشال مكة املكرمة272721255139642جبل النور
الشرقيةشرق اهلفوف232425154149207جبل قارة

غرب رأس 040728185547198أبرق الكربيت
مشعاب

الشرقية

املصدر: هيئة املساحة اجليولوجية السعودية؛ اخلرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 1: 50.000.
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اثلثاً: اهلضاب:
    تقــع اهلضــاب يف اململكــة إىل الشــرق مــن املرتفعــات الغربيــة، وتغطــي مســاحات واســعة مــن أراضيهــا، 

وتنحــدر بشــكل عــام حنــو الشــرق والشــمال الشــرقي، وتنقســم حســب املوقــع إىل األقســام التاليــة:
1- اهلضاب الغربية:

    تقــع شــرق املرتفعــات الغربيــة مباشــرة، ومتتــد مبحاذاهتــا، وميكــن تقســيمها مــن اجلنــوب إىل الشــمال إىل 
األقســام التاليــة:

أ- هضبتا جنران وعسري:
    تقعــان إىل الشــرق مــن مرتفعــات جبــال الســروات، وتنحصــران بــن حــدود اململكــة واجلمهوريــة اليمنيــة 
جنــوابً، وجمــرى وادي الدواســر مشــااًل تقريبــاً، وتتداخــان مــع بعضهمــا، ومتثّــان منطقــة انتقاليــة بــن جبــال 
الســروات يف الغــرب، ورمــال الربــع اخلــايل يف الشــرق، وتنحــدران ابجتــاه الشــرق بشــكل عــام، ويــراوح ارتفاعهمــا 
ما بن 900 و 1700 مر، ويصرف ســيول هضبة جنران واداي: جنران وُحبوان وروافدمها، ومن أهم مرتفعاهتا 
جبــال: القــارة، والِعلمــان، والكوكــب، والقهــرة. يف حــن يصــرف ســيول هضبــة عســري، أوديــة: بيشــة: ورنيــة، 

وتثليــث، وأهــم مرتفعاهتــا جبــال: الُقّنــة، والفــراش، وكــور اجملامعــة.
ب- هضبة احلجاز:

    تقــع شــرق جبــال احلجــاز، وتنحصــر مــا بــن جبــال احلجــاز مــن الغــرب، وهضبــة جنــد مــن الشــرق، وبــن 
هضبتــا جنــران وعســري مــن اجلنــوب، وهضبــة حســمى مــن الشــمال، وتنحــدر يف جزئهــا اجلنــويب ابجتــاه الشــمال 
والغــرب، ويف جزئهــا الشــمايل ابجتــاه الشــرق والشــمال الشــرقي، ويــراوح ارتفاعهــا مــا بــن 800 و 1200 
مــر، وتغطــي بعــض أجزائهــا حــرّة خيــرب؛ يصــرف ســيول اجلــزء اجلنــويب مــن هضبــة احلجــاز وادي الشــعبة؛ أحــد 
الروافــد العليــا لــوادي احلمــض، يف حــن تصــرف أوديــة: خيــرب، وقَــو، ونيّــال، ســيول اجلــزء الشــمايل مــن اهلضبــة، 

مــن مرتفعاهتــا؛ جبــال: الدَّايحــن، واملقــاد، والشــرار، وصايــد، واخِلطــام، وبِــرد، وقــرن الشــطب.
ج- هضبة حسمى:

    تقــع مشــال غــريب اململكــة، إىل الشــرق مــن جبــال مديــن، وإىل الغــرب والشــمال الغــريب مــن مدينــة تبــوك، 
وتنحصــر داخــل اململكــة بــن احلــدود مــع األردن مشــااًل، وهضبــة احلجــاز جنــوابًَ، وتنحــدر ابجتــاه الشــرق، 
ويــراوح ارتفاعهــا مــا بــن 800 و 1700 مر،تغطــي احلــرّات بعــض أطرافهــا اجلنوبيــة، واملتمثّلــة يف الطــرف 
الشــمايل حلــرّة الرحــى، مــن مرتفعاهتــا جبــال: الظهــر، واحملمــاش، واخلرميــات، وســدير، وحوصــل، واملــدراب، 

والّشــكاعة، يصــرف ســيوهلا أوديــة منهــا: ثُــرف، والزيتــة، وضــم.
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2- اهلضاب الوسطى:
    تتمثّــل يف هضبــة جنــد، وهــي هضبــة واســعة، تقــع إىل الشــرق مــن هضبــة احلجــاز، وتنحصــر بــن هضبــة 
احلجــاز مــن الغــرب، ورمــال الدهنــاء مــن الشــرق، وبــن وادي الدواســر مــن اجلنــوب، والنفــود الكبــري مــن 
الشــمال، يطلــق علــى جزئهــا الغــريب الواقــع يف نطــاق الــدرع العــريب؛ هضبــة عاليــة جنــد، يف حــن يطلــق علــى 
جزئهــا الشــرقي الواقــع يف نطــاق الرصيــف العــريب ) الغطــاء الرســويب(؛ هضبــة جنــد الســفلى، يتــدرج احندارهــا 
بشــكل عام ابجتاه الشــمال الشــرقي يف مشاهلا، وابجتاه الشــرق يف وســطها، وابجتاه اجلنوب الشــرقي يف جنوهبا، 
ويــراوح متوســط ارتفاعهــا مــا بــن 500 و 1000 مــر. يصــرف ســيول هضبــة جنــد يف جزئهــا الشــمايل وادي 
الرمــة وروافــده، يف حــن يصــرف ســيول هضبــة جنــد يف جزئهــا اجلنــويب وادي الدواســر ) التقــاء أوديــة الفرشــة 
مــع تثليــث(، تتميــز هضبــة عاليــة جنــد مبرتفعاهتــا املتكونــة مــن الصخــور الناريــة واملتحولــة نظــراً لوقوعهــا يف نطــاق 
الــدرع العــريب؛ حيــث ســاعد وجودهــا علــى نشــوء شــبكة كثيفــة مــن اجملــاري املائيــة، مــن مرتفعاهتــا جبــال: أجــا، 
وســلمى، وأابانت، وشــعباء، والّنــري، وصبحــا، وجمامــع اهلضب،وحصــاة قحطــان، وبــدوة، وصيحــة. يف حــن 
تتميــز هضبــة جنــد الســفلى، بتجمعاهتــا الرمليــة وحافاهتــا الصخريــة، كحافــة ّطويــق الــي متتــد مــن مشــال مدينــة 
الزلفــي، إىل وســط األطــراف اجلنوبيــة الغربيــة للربــع اخلــايل؛ بطــول يبلــغ حنــو )1200(كــم، وحافــة الُعُرمــة الــي 
متتــد مبحــاذاة نفــود الدهنــاء مــن الغــرب، وتبــدأ مــن شــرق بلــدة األرطاويــة مشــااًل، إىل بلــدة التوِضحيــة جنــوابً؛ 
بطــول يبلــغ حنــو )400(كــم، وتنحــدر مــن احلافتــن جمموعــة مــن اجملــاري املائيــة الــي تنتهــي مبنخفضــات داخلية.

3- اهلضاب الشرقية:
    تقــع شــرق اململكــة، ومتتــد مــن وســطها إىل أطرافهــا الشــمالية الشــرقية، وتقــع مجيعهــا يف نطــاق الرصيــف 

العــريب )الغطــاء الرســويب(، وتنقســم إىل األقســام التاليــة:
أ- هضبة الصُّّمان:

    تقع إىل الشرق من هضبة جند؛ الي يفصلها عنها نفود الدهناء، متتد من الشمال إىل اجلنوب، وتنحصر 
بــن نفــود الدهنــاء مــن الغــرب، والســهل الســاحلي للخليــج العــريب مــن الشــرق، ومــن حمــاذاة يربيــن جنــوب 
جمــرى وادي الســهباء مــن اجلنــوب، إىل جمــرى وادي الباطــن مــن الشــمال، وهــي هضبــة واســعة شــبه مســتوية، 
تنحــدر احنــداراً خفيفــاً ابجتــاه الشــمال الشــرقي والشــرق، ويــراوح ارتفاعهــا مــا بــن 50 و 400مــر، تتميــز بقلــة 
املرتفعــات فيهــا؛ حيــث انعكــس ذلــك علــى قلــة اجملــاري املائيــة، وانتشــار املنخفضــات ومصايــد امليــاه والدحــول 
فيهــا؛ مــن قيعــان، وفيــاض، وخبــاري، ودحــول؛ خاصــة يف نصفهــا الشــمايل، يطلــق علــى بعــض أجزائهــا أمســاء 

حمليــة حســب تكوينهــا وشــكل صخورهــا منهــا: الصُّلــب، وامللســونية، والوريعــة.
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ب- هضبة احِلَجرة:
    تقــع مشــال شــرقي  اململكــة، فيمــا بــن هضبــة الصُّمــان مــن اجلنــوب، وهضبــة احلمــاد مــن الشــمال، وتنحصــر 
بــن جمــرى وادي الباطــن مــن اجلنــوب؛ وجمــرى وادي أاب الُقــور مــن الشــمال، وبــن نفــود الدهنــاء والنفــود الكبــري 
مــن الغــرب؛ وحــدود اململكــة مــع العــراق مــن الشــرق، كمــا ميتــد ذراع منهــا مشــال النفــود الكبــري ابجتــاه الغــرب 
يصــل إىل أقــرب اجلــوف، وتنحــدر ابجتــاه الشــرق والشــمال الشــرقي، يــراوح ارتفاعهــا مــا بــن 400 و 600 
مر، تغطي ســطحها جاميد صخرية، لذا مُسيت ابحلجرة، تنتشــر على ســطحها بعض احلافات ) اجليان(، 
واألكام، )القــور والرجــوم( ذات اإلرتفــاع القليــل، كمــا ينتشــر فيهــا الكثــري مــن اجملــاري املائيــة واملنخفضــات 
ومصايــد امليــاه والدحــول، ويصــرف ســيوهلا أوديــة، منهــا: أاب الُقــور، وأاب الــرُّواث، واخلِــر، واخلــد، وأُعيــوج، 

وفيحــان، يطلــق علــى بعــض أجزائهــا أمســاء حمليــة منهــا: ِحجــرة الُبشــوك، واخلِــزول.
ج- هضبة احلََماد:

    تقــع مشــال شــرق اململكــة، وتنحصــر بــن هضبــة احَلَجــرة مــن اجلنــوب، وحــدود اململكــة مــع العــراق مــن 
الشــمال، وبــن حــرّة احلــرّة مــن الغــرب، وهضبــة الــوداين مــن الشــرق، تنحــدر حنــو الشــمال الشــرقي، ويــراوح 
ارتفاعهــا مــا بــن 750 و 850 مــر، تقــل فيهــا املرتفعــات بشــكل واضــح، وتنحــدر منهــا الروافــد العليــا ألوديــة: 

عرعــر، وحامــر، واألُبّيــض، واملـِـراء، و تِبــل.
د- هضبة الِوداين:

    تقــع يف أقصــى مشــال شــرقي اململكــة، وحتــاذي هضبــة احلمــاد مــن الشــرق، وتعــد امتــداداً هلــا، وتنحــدر حنــو 
الشــمال الشــرقي، ويــراوح ارتفاعهــا مــا بــن 500 و 750 مــر، خترقهــا جمــاري جمموعــة أوديــة تنحــدر روافدهــا 
العليــا مــن هضبــة احلمــاد وتفيــض يف العــراق منهــا، أوديــة: عرعــر، وحامــر، واألُبيّــض، واملـِـراء، وتِبــل، لــذا مسيــت 

ابلوداين.
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رابعاً: الّرِمال:
    تغطــي التجمعــات الرمليــة نســبة كبــرية مــن مســاحة اململكــة، تبلــغ حنــو 635.000كــم2، متثّــل حنــو %33 
مــن مســاحتها، وتعــد رمــال: الرُّبــع اخلــايل، والنفــود الكبــري، والدهنــاء، واجلافــورة، أكــرب البحــار الرمليــة يف 

اململكــة، إذ متثّــل حنــو 90% مــن جممــل التجمعــات الرمليــة الواقعــة يف اململكــة.
    وتنتشــر تلــك التجمعــات يف العديــد مــن مناطقهــا، وتركــز بشــكل كبــري يف الرصيــف العــريب )الغطــاء 
الرســويب( يف شــرقي اململكــة؛ والــذي ميثــل حنــو ثلثــي مســاحتها، حيــث تشــّكلت عليــه معظــم التجمعــات الرمليــة 
الكبــرية يف اململكــة؛ والــي منهــا: الرُّبــع اخلــايل، والنفــود الكبــري، والدهنــاء، واجلافــورة، إضافــة إىل نفــود املظهــور، 
ــر، ونفــود الغميــس، ونفــود قُنيفــذة، ونفــود الدِّحــي، يف حــن تقــل  ونفــود الثُّويــرات، وُعريــق الِبلــدان، ونفــود السِّ
التجمعــات الرمليــة بشــكل واضــح ي الــدرع العــريب يف غــريب اململكــة؛ والــذي ميثــل حنــو ثلــث مســاحتها، إذ 
توجــد عليــه جتمعــات رمليــة أقــل حجمــاً وأصغــر مســاحة، مقارنــة مــع مــا يوجــد علــى الغطــاء الرســويب، منهــا: 
نفــود الُعريــق )ُعريــق الدَّســم(، وعــروق ُســبيع،ونفود السَّــرة، إضافــة إىل بعــض الكثبــان الصغــرية املتفرقــة، وبعــض 

الكثبــان املمتــدة مبحــاذاة ســاحل البحــر األمحــر؛ خاصــة يف ســهل هتامــة الســاحلي.
    ويعــود ســبب تكــون الكثبــان الرمليــة إىل عوامــل عديــدة، منهــا: وجــود مصــادر للرواســب، وجمــاري ميــاه، 
ورايح شــديدة، وتضاريــس متنوعــة تــؤدي إىل اإلرســاب، ويعــود تكويــن التجمعــات الرمليــة يف اململكــة إىل 
مصدريــن رئيســين مهــا: رمــال قاريــة؛ مصدرهــا الــدرع العــريب، ورمــال حبريــة؛ مصدرهــا اخلليــج العــريب، وقــد ازداد 
منــو التجمعــات الرمليــة يف اململكــة وتوســعها، كمــا نشــأت جتمعــات جديــدة؛ نتيجــة اشــتداد اجلفــاف والتصحــر.
    وتعــد اإلرســاابت الرحييــة النمــط الغالــب يف اإلرســاابت الرمليــة يف اململكــة، حيــث تلعــب الــرايح الــدور 
الرئيــس املســاعد يف تكويــن التجمعــات الرمليــة؛ إذ تقــوم بعمليــات النحــت مث النقــل واإلرســاب للمفتتــات 

والعوالــق الرابيــة، كمــا تــؤدي دوراً مهمــاً يف توزيــع وتشــكيل التكوينــات الرمليــة.
    وميكــن معرفــة أنظمــة الــرايح الســائدة يف املنطقــة مــن خــال أنــواع الكثبــان الرمليــة واجتاهاهتــا، وختتلــف 
التجمعــات الرمليــة يف اململكــة مــن حيــث أســباب نشــأهتا وتكوينهــا وأشــكاهلا وألواهنــا مــن منطقــة إىل أخــرى.
وتضــم التجمعــات الرمليــة يف اململكــة معظــم األشــكال الرمليــة مــن كثبــان: طوليــة، وهاليــة، وجنميــة، وقبابيــة، 

ومعرضــة، وفرشــات رمليــة.
    وختتلــف تســمية املعــامل واملظاهــر الرمليــة مــن منطقــة إىل أخــرى، ومــن تلــك التســميات: بــراء، وبِنيّــة، 
وجذمــاء، وجرعــاء، وحبــل، وِحقنــة، وحومــة، وخــب، وخــل، وراّبض، ورمثــة، وزابرة، وِشــّقة، وطُرعــوزة، وِطعــس، 

وِعــرق، وعلــم، وقــوز، وِمِلســة،وانزية، وانظــرة، ونِقــا.
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التجمعات الرملية يف اململكة

مساحته/اسم التجمع
كم2

ملحوظاتاملنطقةالنسبة%

الشرقية، جنران، الرايض430,00067,7* الرُبع اخلايل
حائل، اجلوف، تبوك65,00010,2النفود الكبري

احلدود الشمالية، حائل، 45,0007,1الدهناء
القصيم، الشرقية، الرايض

الشرقية32,0005اجلافورة
يشمل جمموعة من الكثبان القصيم، حائل11,0001,7نفود املظهور

تقع غربه
الشرقية9,0001,4البيضاء

مكة املكرمة6,0001عروق ُسبيع
الشرقية6,0001احلبل

يشمل جمموعة من الكثبان الرايض، عسري6,0001عرق الوادي
تقع غربه

الرايض، القصيمالرايض، القصيم4,0000,6نفود الثُويرات
ر الرايض، القصيم4,0000.6نفود السِّ

الرايض4,0000.6نفود الدِّحي
يشمل نفود امليسريةالرايض، القصيم2,5000.4نفود العريق
الرايض2,0000.3ُعريق البلدان
الرايض2,0000.3نفود قُنيفذة
الرايض1,3000.2نفود السرّة

القصيم1,2000.2نفود الشقّيقة
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القصيم1,0000.2نفود الغميس
جتمعات رملية 
أخرى متفرقة

تشمل نفود وعريقات مناطق متفرقة3,0000.5
منها: السيارايت، ورحمة، 

والضاحي، واملنثورة، 
واخلرباء، والقوز، وأذقان

635,000100اإلمجايل

*  متّثل هذه مساحته يف اململكة من مساحته اإلمجالية البالغة حنو 550,000 كم2.
املصدر: هيئة املساحة اجليولوجية السعودية؛ اخلرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 1: 50.000
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خامساً: اجملاري املائية:
   تنتشــر علــى ســطح اململكــة مئــات اجملــاري املائيــة املومسيــة، الــي تكونــت معظمهــا خــال العصــور املطــرية، 
وتتــوزع علــى مجيــع مناطقهــا، إال أهنــا تقــل يف اجلــزء اجلنــويب مــن املنطقــة الشــرقية، وتنعــدم يف الربــع اخلــايل، 
وختتلــف خصائصهــا مــن منطقــة إىل أخــرى، إذ تتميــز تلــك الــي تنحــدر مــن املرتفعــات الغربيــة ابجتــاه الغــرب 
بشــدة االحنــدار، وضيــق اجملــاري وعمقهــا، وكثافــة األشــجار وضخامتهــا، وجــراين ميــاه الغــول يف معظمهــا 
طــوال الســنة، وينتهــي معظمهــا يف البحــر األمحــر، يف حــن تتميــز األوديــة الــي تنحــدر مــن املرتفعــات الغربيــة 
ابجتــاه الشــرق بطوهلــا، وقلــة كثافــة األشــجار الكبــرية يف أكثرهــا؛ عــدا أوديــة احلافــات الصخريــة الــي تتميــز 
بعمــق اجملــاري وقصرهــا وشــدة احندارهــا، كمــا تتميــز أوديــة اهلضــاب الشــمالية وشــعاهبا؛ ابجملــاري القصــرية، وقلــة 
االحنــدار، ونــدرة األشــجار، وتنتهــي معظــم أوديــة اهلضــاب يف أحــواض وســهول داخليــة مكونــة: الفيــاض، 

واخلبــاري، والروضــات.
   ويطلــق علــى اجملــاري الرئيســة منهــا يف مناطــق اململكــة أوديــة وشــعاابً، وختتلــف تســمية الروافــد مــن منطقــة 
إىل أخــرى؛ حســب تكوينهــا وأحجامهــا وخصائصهــا وموقعهــا مــن الشــبكة، فمــن تلــك التســميات: شــعبة، 
وابعجــة، وحبــرة، وِخــر، وخنقــة، وخــور، ودحلــة، ودعــب، ودوخيلــة، ورجلــة، وســاحبة، وســايلة، وســر، وســليل، 

وســهب، وِشــجنة، وِشــطنة، وشــغية، وعائــرة، وعائلــة، وغاويــة، وغــر، وفــاج، وانصفــة، ونظيــم، وهذلــول.

بعض اجملاري املائية يف اململكة مرتبة حسب الطول

طوله اسم الوادي
كم

متوسط احنداره 
مرت/كم

املنطقةأهم روافدهمصبهمنابعه

نفود الثويرات حرّة خيرب5102وادي الرُّمة
جنويب حمافظة 

األسياح

وادي 
الشعبة، 

وادي اجلرير

حائل، 
القصيم

جنوب 4603,5وادي بيشة
مدينة مخيس 

مشيط

وادي شرق رنية
هرجاب، 

وادي عياء، 
وادي تبالة، 
وادي ترج

عسري
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وادي 
احلمض

إلتقاء 4002
جمموعة من 

األودية

البحر األمحر 
جنوب الوجه

وادي 
العقيق، 

وادي اجلزل، 
وادي خيرب، 
وادي العيص

املدينة، 
تبوك

وادي 
السهباء

سبخة احلمر جمموعة أودية3800,8
جنوب منفذ 

البطحاء

وادي حنيفة، 
وادي نساح، 

وادي 
الرغيب

الرايض، 
الشرقية

من قرب 3505وادي تثليث
سراة عبيدة

غرب وادي 
الدواسر

وادي جاش، 
وادي الثفن، 
وادي طريب

عسري

وادي 
الدواسر

جممع أودية 3500,8
الفرشة 
وتثليث

وادي الغر شرق 
السليل

وادي 
الفرشة، 

وادي تثليث

الرايض

وادي كرا، عروق سبيعقرب املندق3303,4وادي تـُرُبة
وادي بيدة، 

وادي بوا

الباحة، 
مكة

وادي احلمض، حرّة الرحى2804,5وادي اجِلزِل
عند قرية الزابئر

املدينةوادي مطران

جبال 2800,4وادي الرّكا
الدخول 
وحومل

وادي السُّرة، وادي برك
وادي العمق

الرايض

قرب 2754,5وادي رنية
بلجرشي

مكة، وادي ثرادشرق رنية
الباحة
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قرب قرية 2501وادي اجلَرِير
اخلضارة 

غرب عفيف

وادي الرمة، 
غرب قرية اخلطيم

وادي 
ساحوق، 
وادي املياه

الرايض، 
القصيم

قرب جبل 2451وادي الُشعبة
املغرياء، مشال 

قرية الدفينة

قاع حضوضاء 
جنوب شرق 

املدينة

وادي العرج، 
وادي املخيط

املدينة

غرب أم 2301,2وادي الباطن
عشر

شعبان فليج، داخل العراق
والفاو

املنطقة 
الشرقية

قرية هذيل 23010وادي وِج
ابلشفا

وادي العرج، ركبة
وادي شرب

مكة

وادي وادي الركاجبل العلم2300,9وادي السرّة
السرداح

الرايض

امتداد وادي 2000,5وادي الغر
الدواسر

غرب الرميلة 
شرق السليل

وادي محام، 
وادي احلنو، 
وادي اجملمعة

الرايض

اخلمرة جنوب جبال اهلدا2107وادي فاطمة
جدة

وادي 
الشامية، 

وادي الشريبة

مكة

شعيب داخل العراقمنطقة اللبة2101,2وادي اخِلر
الرمثي

احلدود 
الشمالية

اخلرماء جنوب جبل ثهان2051,2وادي الّرِشاء
غرب املذنب

وادي 
الشعراء، 

شعيب جهام

الرايض، 
القصيم

وادي 
ساحوق

جبال 1851,7
البوبيات 

والقنة

املدينة، وادي العمريةوادي اجلرير
القصيم
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وادي 
السَّرحان

جمموعة أودية 1800.6
قرب طربجل

وادي فجر، سيخة حضوضاء
وادي 
األعيلي

اجلوف

وادي أاب 
الُقور

جبال األمغر 1801,7
شرق زلوم

شعيب داخل العراق
اهلايل

احلدود 
الشمالية

يف خليج اخلريبة جبال مدين17010وادي ِعفال
قرب عيينات

وادي 
األبيض، 
وادي الزيتة

تبوك

التقاء القاحة 1708وادي األبواء
والفرع

وادي البحر األمحر
القاحة، 
وادي الفرع

املدينة

وادي فجر 
)جنوب(

جبال 1702
الضاحكية، 
جبال اللبدة

تبوكوادي القليبةنفود الرشيدان

هضاب 1702,5وادي احَلَمل
الضريين

الرايضوادي احلملعريق احلمل

البحر قرب قرية السودة16017,5وادي حلى
خمشوش

وادي تيه، 
وادي بقرة

عسري، مكة

وادي حلا، السهباءغرب العيينة1602,8وادي حنيفة
وادي لنب

الرايض

إلتقاء واديي: 15512وادي بَيش
دفا وذبح

البحر قرب قرية 
القوز

وادي دفا، 
وادي ذبح

جازان
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من األراضي 1505وادي جنران
اليمنية

داخل الربع 
اخلايل شرق بلدة 

خباش

وادي 
احلصن، 
وادي 

العرض، 
وادي مرون

جنران

جبال الغوار، 1501,3وادي نّيال
جبال 

الضاحكية

وادي اخلنفة
اخلنافرية

تبوك

جبال 1502,8وادي الداث
كبشات

شعيب وادي الرمة
هرمول، 

شعيب مبهل

القصيم

غرب 15013وادي يـََبة
ابشوت

البحر األمحر مارا 
ابلقوز

عسري، مكةوادي خاط

وادي 
األخضر

قاع شرورا مشال حرّة الرحى1505,8
تبوك

وادي قنا، 
وادي الرمانية

تبوك

قاع يف شرق جبال ظفري1453,8ِّوادي دِبل
حالة عمار

تبوكوادي دبيِّل

جبل البلس 14010,7وادي قنونة
) باد 
مشران(

البحر األمحر 
مشال القنفذة

عسريوادي حليان

حزوم عروس 1401وادي املِراء
جنوب غرب 
حزم اجلاميد

شعيب داخل العراق
منقولة

احلدود 
الشمالية

وادي فجر 
)مشال(

وادي السرحان الشبليات1351
شرق طربجل

وداين 
الرشيدة

اجلوف
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وادي الدَّيرع 
)األديرع(

اخلاصرة جنوب قرية العقلة1303
غرب بقعاء

وادي 
جفيفاء

حائل

وادي 
ِهرجاب

وادي بيشة قرب جبال مكراث1305
احليفة

وادي تاع، 
وادي صهي

عسري

سبخة األشعرية جبال حضن1303وادي ِقطان
مشال غرب املويه 

اجلديد

وادي 
الربماء، 
وادي 
املليحاء

مكة

من قرية 12510وادي ترج
مليِّح )تنومة(

وادي تريس، وادي بيشة
وادي رمنة

عسري

البحر األمحر حرّة الرحى12513.4وادي دامة
مقابل جزيرة 

النعمان

وادي شواق، 
وادي قراقر

تبوك

مكةوادي جليلاجلردقرية العطيف12012وادي لِّية
تقابل وادي 1203,7وادي الفرشة

بيشة مع 
وادي رنية

غرب عرق وادي 
الدواسر

وادي رنية، 
وادي بيشة

الرايض

قرية قها، 11517وادي ِحلية
باد زهران

البحر األمحر، 
قرب الشاقة

وادي أضم، 
وادي العرج، 
وادي اجلائزة

مكة

السيل 1154,8وادي العقيق
الصغري

وادي القرّان، قاع اخلبرياء
وادي سلحة

مكة

وادي 
الطَّوقي

خشم 1100,2
الطوقي يف 

العرمة

وادي الدهناء
العمياء، 
وادي محيم

الرايض
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الشفا يف 11022وادي يَلملم
الطائف

مكةوادي جدرخبت الغصن

وادي 
األحسبة

أعلى عقبة 10022
الباحة

البحر األمحر 
قرب قرية 
العجالن

الباحة، وادي بطاط
مكة

البحر األمحر قرية الطفان10014وادي الليث
قرب الليث

مكةوادي ذرى

من األراضي 9521,5وادي ضمد
اليمنية

البحر األمحر 
مشال مدينة 

جازان

جازانوادي جورة

من غرب 9523وادي دوقة
الصغرة غرب 

الباحة

البحر األمحر 
غرب دوقة

الباحة، وادي مسعة
مكة

من قرب قرية 8523,5وادي ِعتود
املثناة

البحر األمحر 
قرب قرية عتود

وادي ضلع، 
وادي مربة

جازان

من األراضي 7511وادي جازان
اليمنية

البحر األمحر 
مشال مدينة 

جازان

وادي عناء، 
وادي عوجبة

جازان

البحر األمحر جبال عوف758وادي القاحة
جنوب مستورة

وادي 
النخيل، 
وادي ثقب

مكة

من األراضي 706وادي ُخَلب
اليمنية

البحر األمحر 
على شاطئ 

الفروش

جازانوادي دهوان
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خشم الثمامة 603وادي الُثمامة
يف العرمة

وادي روضة خرمي
خويش، 
وادي 
جريذي

الرايض

بيحان 5512وادي ِعيا
)بللحمر(

وادي عبالة، وادي بيشة
وادي عمج

عسري

من األراضي 500,3وادي تعشر
اليمنية

البحر األمحر 
غرب قرية دحيمة

جازانوادي املغيالة

املصدر: هيئة املساحة اجليولوجية السعودية؛ اخلرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 1: 500.000.
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سادساً: مصايد املياه السطحية ) جمامع املياه(:
    ينتشــر علــى ســطح اململكــة الكثــري مــن مصايــد امليــاه )جمامــع امليــاه(؛ الــي تتكــون يف املناطــق املنخفضــة، 
ويعــود ســبب تكوينهــا إىل عوامــل خمتلفــة؛ منهــا: احنســار ميــاه البحــر عــن بعــض األراضــي قــرب الشــواطئ؛ 
حيــث تتكــون تلــك املصايــد وتكثــر يف املناطــق الســاحلية وقرهبــا، أو أهنــا بقــااي حبــريات قدميــة، كمــا أن مــن 
أســباب تكويــن بعضهــا اعــراض بعــض املظاهــر الطبيعيــة كاحلافــات الصخريــة، والكثبــان الرمليــة، واحلقــول 
الربكانيــة )احلــرّات( جملــاري ميــاه األمطــار؛ حيــث تشــكل تلــك املظاهــر ســدوداً طبيعيــة حتجــز ميــاه تلــك اجملــاري، 
إضافــة إىل أتثــر صخــور تلــك املصايــد واملنخفضــات بعوامــل التعريــة املختلفــة كامليــاه والــرايح، حيــث تلعــب دوراً 
مهمــاً يف تكوينهــا وتشــكيلها؛ مــن خــال عمليــات النحــت مث نقــل املفتــات الصخريــة واألتربــة مــن أراضيهــا؛ 
بســبب جفافهــا وتشــققها، بعــد تعرضهــا مليــاه األمطــار الــي تنقلهــا إليهــا جمــاري األوديــة والشــعاب وتنتهــي فيهــا.
    وختتلــف أنــواع ومســميات تلــك املصايــد؛ حســب تكوينهــا ونــوع تربتهــا؛ ومــدى نفاذيتهــا، فمنهــا: ذات 
الربــة املســامية؛ املنبتــة والصاحلــة للزراعــة كاخلبــاري والروضــات والفيــاض، ومنهــا: ذات الربــة غــري املســامية؛ غــري 

املنبتــة كالقيعــان، ومنهــا ذات الربــة امللحيــة كالســباخ واملمــاحل.
    وتنتشــر مصايــد امليــاه يف معظــم مناطــق اململكــة، وتركــز يف نطــاق الرصيــف العــريب ) الغطــاء الرســويب( 
بشــكل أكــرب ممــا هــي يف نطــاق الــدرع العــريب، بســبب قلــة االحنــدار العــام لســطحه، وكثــرة العوائــق الطبيعيــة 
الــي تعــرض جمــاري امليــاه فيــه مــن حافــات صخريــة وكثبــان رمليــة، يف حــن تركــز أكــرب مصايــد امليــاه يف نطــاق 
الــدرع العــريب يف حميــط الكثبــان الرمليــة واحلــرّات الربكانيــة، حيــث ُتشــكل الكثبــان الرمليــة، والطفــوح الربكانيــة 

)الــاابت( ســدوداً طبيعيــة تعــرض جمــاري امليــاه.
    وميكن تقسيم مصايد املياه يف اململكة حسب تكوينها ونوع تربتها إىل أنواع منها:

1- اخلبــاري والروضــات والفيــاض: وهــي ذات تربــة مســامية منبتــة وصاحلــة للزراعــة، تكثــر يف نطــاق الرصيــف 
العــريب؛ حيــث تركــز معظمهــا يف هنــاايت جمــاري األوديــة والشــعاب، وأســفل احلافــات الصخريــة والكثبــان 

الرمليــة.
2- القيعــان: وهــي ذات تربــة طينيــة غــري مســامية؛ أو ضعيفــة النفاذيــة؛ لــذا فهــي غــري منبتــة يف الغالــب، ويركــز 

معظمهــا أســفل احلافــات والكثبــان الرمليــة، وعنــد أطــراف بعــض احلــرّات الربكانيــة،.
ــباخ واملمــاحل: وهــي ذات تربــة ملحيــة؛ بعضهــا رطبــة، وهــي نوعــان: ســاحلية؛ تنتشــر قــرب الســواحل  3- السِّ
ومبحاذاهتــا، وداخليــة )قاريــة(؛ تنتشــر أســفل احلافــات الصخريــة والكثبــان الرمليــة، وعنــد أطــراف بعــض احلــرّات 

الربكانيــة.
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بعض اخلباري والروضات والفياض يف اململكة

االسم
املوقـــــــــــع

املنطقة خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةاثنيةدرجةدقيقةاثنية

الرايض203625000845روضة أم العصافري
الرايض000426003046روضة التنهاة
الرايض002424001546روضة اخلَرّارة
بلة الرايض002226005844روضة السِّ
الرايض001126304545روضة ُمطربة
الرايض154125001446روضة نورة
الرايض002225001847روضة ُخرمي

الرايض223225002746ِفياض اخلفس
الرايض004026001145فيضة أم ُشربم
الرايض104625001246فيضة احِلقاقة
الرايض001916002445فيضة زبدة

القصيم002426003443روضة أم اهلشيم
القصيم304926302343فيضة أبقرية

القصيم204826202043فيضة اجلرذانية
القصيم304226303243فيضة املِسّيي
القصيم004627001744فيضة ِمسمارة
الشرقية151427153946خباري الُبحر

الشرقية002927001046خباري احلاصبيات
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الشرقية001627155345خباري العوشزايت
الشرقية105727554846خرباء أم قُرين
الشرقية002527503346خرباء ُزعري

الشرقية002627000447روضة أم الشفلح
الشرقية001127502446روضة حسناء السبق

الشرقية001427001546روضة الزّلعاء
الشرقية363326252947ِفياض أم املِصران
الشرقية002526002747فيضة أم السُّروج
الشرقية004424000549فيضة أم الشفلح
الشرقية500827302947فيضة أم العصافري
الشرقية003927004045فيضة أم اهلشيم
حائل150128003043خرباء صفاقة
الشمالية002329001343فيضة الشحمة

الشمالية005931001339خباري الُسروجيات
اجلوف103430303739خباري األحماص

املصدر: هيئة املساحة اجليولوجية السعودية؛ اخلرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 1: 50.000.
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باخ والقيعان يف اململكة مرتبة حسب املساحة بعض السِّ

االسم
املوقـــــــــــع

املساحة
املنطقة) كم2( خط الطولدائرة العرض

درجةدقيقةاثنيةدرجةدقيقةاثنية
الشرقية 2353211534553500سبخة أم السَّميم

)حدود اململكة مع 
سلطنة عمان(

الشرقية )حدود 2032234055513300سبخة ُمطِّي
اململكة مع 
اإلمارات(

اجلوف364630101038540سبخة َحُضوضاء
الشرقية402128352748400سباخ املقطع 
الشرقية104626054849330سبخة الراّيس
مكة املكرمة305722155141300سبخة امليسريَّة
املدينة املنورة252323152440280قاع السُّويرقية
املدينة املنورة005622554140270سبخة أرن
املدينة املنورة154222154240260السبخة

الشرقية003526554449210سبخة الضُّبّية
الشرقية )حدود 452824455650180سبخة املشاخيل

اململكة مع قطر(
الشرقية401323301749180سبخة ُمهلِّكة
مكة املكرمة153422103141170سبخة األشعرية

الشرقية451323300149170سبخة بّينة )يربين(
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سبخة احلُُمر 
)بطن الطَّرفاء(

الشرقية305023452751160

الشرقية355025300550140سبخة الدَّانن
مكة املكرمة505922504041120سبخة الذُّويب
املدينة املنورة402024100440120قاع حُضوضاء
الشرقية07252512534980سبخة ُمريقب

الشرقية50412520414970سبخة أُم ِحيشة
مكة املكرمة00002300304265سبخة مُجعان
مكة املكرمة30342255344065قاع النُّجيل

مكة املكرمة48372254574060سبخة املقاطع
القصيم45112650124450سبخة ُغوميض )الظُّليِّم(

تبوك10352840333645قاع َشَرورا
الرايض40382340574640قاع املنسف

الرايض15162500364530مملحة القصب
ِفينة مكة املكرمة00152300004230سبخة الدَّ
مكة املكرمة00012330004230سبخة القريّنة
القصيم40022630094425مملحة الَعوشزية
القصيم55202615114425القاع األبيض
حائل30302715024325قاع األْجفر
مكة املكرمة35052340114225سبخة َسفوة
مكة املكرمة15062335404225سبخة عباب

مكة املكرمة00012325194225سبخة الدُّعيثرية
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سبخة 
الثمامية)اخلاصرة(

الرايض45282321374325

حائل40422750414220قاع َهوابن
حائل25522740224220قاع امللح

املدينة املنورة40332440204020سبخة َهْرمة
القصيم55312630044415سبخة الطُّرُفية

القصيم10532650344310قاع ُقصيباء )سبخة(
املصدر: هيئة املساحة اجليولوجية السعودية؛ اخلرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 1: 50.000، مت 

.Arc Gis قياس املساحات ابستخدام برانمج
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سابعاً: اجلُُزر:
    تقــع اململكــة العربيــة الســعودية يف شــبه اجلزيــرة العربيــة؛ يف أقصــى جنــوب غــريب آســيا، وتغطــي مســاحتها 
– الــي تبلــغ حنــو مليــوين كيلومــر مربــع – حنــو ثلثــي مســاحة شــبه اجلزيــرة العربيــة، وتنحصــر بــن اخلليــج العــريب 
مــن الشــرق، وخليــج العقبــة والبحــر األمحــر مــن الغــرب، ونتيجــة هلــذا املوقــع املتميــز واملســاحة الواســعة متتلــك 
اململكــة ثــاث واجهــات حبريــة يبلــغ طــول ســواحلها حنــو 3800كــم، إحداهــا علــى البحــر األمحــر واألخــراين 

علــى اخلليــج العــريب.
    تطــل اململكــة مــن الغــرب علــى خليــج العقبــة والبحــر األمحــر بســاحل يبلــغ طولــه حنــو 2600كــم، منهــا 
حنــو 180كــم علــى ســاحل خليــج العقبــة، وحتتــل اململكــة املرتبــة األوىل بــن الــدول املطلقــة علــى ضفــي البحــر 
األمحــر مــن حيــث طــول الســاحل، وميثــل طــول ســاحلها علــى البحــر األمحــر حنــو 80% مــن الســاحل الشــرقي 

للبحــر األمحــر.
   وتطــل اململكــة مــن الشــرق علــى اخلليــج العــريب بواجهتــن حبريتــن طــول ســاحليهما حنــو 1200كــم، 
إحدامهــا: مشاليــة تبــدأ مــن نقطــة احلــدود الســاحلية للحــد املنصــف للمنطقــة املقســومة الســعودية الكويتيــة، حــى 
نقطــة احلــدود الســاحلية مــع دولــة قطــر علــى دوحــة ســلوى؛ بســاحل يبلــغ طولــه حنــو 1100 كــم، واألخــرى: 
واجهــة جنوبيــة؛ تبــدأ مــن نقطــة احلــدود الســاحلية مــع دولــة قطــر الواقعــة قــرب ســاحل مدخــل خــور الُعديــد 
يف اخلليــج العــريب، حــى نقطــة احلــدود الســاحلية مــع  دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى دوحــة السُّــمرية، 

بســاحل يبلــغ طولــه حنــو 100 كــم.
القــاري؛  اجلــرف  واتســاع  العــريب؛  األمحــر واخلليــج  البحــر  علــى  اململكــة  طــول ســواحل  انعكــس  وقــد      
علــى انتشــار كثــري مــن اجلُــُزر يف مياههــا، إذ يبلــغ جممــوع اجلــزر الســعودية فيهمــا حنــو 1285جزيــرة؛ خمتلفــة 

بــن كبــرية، ومتوســطة، وصغــرية، وصغــرية جــداً. املســاحات؛ 
     يضــم خليــج العقبــة والبحــر األمحــر حنــو 1150 جزيــرة مــن تلــك اجلــزر، متثّــل حنــو 89% مــن جممــل اجلــزر 

الســعودية، يف حــن يضــم اخلليــج العــريب 135 جزيــرة، متثّــل حنــو %11.
    ختتلــف اجلــزر الســعودية مــن حيــث النشــأة والتكويــن، فمعظمهــا مرجانيــة النشــأة، وابقــي اجلــزر تــراوح مــا 
بــن: رمليــة، وقاريــة، وبركانيــة النشــأة، ويغلــب علــى معظــم اجلــزر الســعودية اســتواء الســطح، غــري أن هنــاك 
بعــض اجلــزر يف البحــر األمحــر ذات ســطح مرتفــع، تظهــر عليــه بعــض املرتفعــات، كجــزر: ثــريان)518م(، 
وصنافــر)112م( ويبــوع)112م(، والنُّعمــان)43م(، وجبــل حســان)165م(، وجبــل الليــث )28م(، وجبــل 
الصبــااي)42م(، وجبــل  ُكُدمبــل )52م(، وبعــض جــزر فرســان كجــزر: فرســان الكبــري )72م(، والدِّســان 
)66م(، وزُفاف )57م(، وُقّماح )27م(. يف حن أن معظم جزر اململكة يف اخلليج العريب مستوية السطح، 

ــة )ُجنــة(، واملســّلمية، وأبــو علــي. إذ ال يتجــاوز ارتفاعهــا )13م( كمــا يف جــزر: قـُّن
    تركــز معظــم اجلــزر الســعودية قــرب الســواحل نظــراً التســاع اجلــرف القــاري. وتعــد جزيــرة البغلــة – وهــي 
إحــدى جــزر أرخبيــل فرســان – أبعــد اجلــزر الســعودية يف البحــر األمحــر عــن الســاحل، إذ تبعــد عنــه حنــو 57,8 
)ميــل حبــري(. وتعــد جزيــرة الوصــل )احلُميضــة( أقصــى اجلــزر الســعودية مشــااًل، إذ تقــع قــرب منتصــف اجلــزء 
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الشــمايل مــن الســاحل الســعودي يف خليــج العقبــة، يف حــن تعــد جزيــرة رامــن – إحــدى جــزر أرخبيــل فرســان 
– أقصــى اجلــزر الســعودية يف البحــر األمحــر ابجتــاه اجلنــوب. ويف اخلليــج العــريب تعــد جزيــرة العربيــة أبعــد اجلــزر 
الســعودية عن الســاحل، إذ تبعد عنه حنو 50 )ميًا حبرايً(، وتعد جزيرة ِمشــعاب )املقطع( – الواقعة جنوب 
اخلفجــي – أقصــى اجلــزر الســعودية يف اخلليــج العــريب مشــااًل، يف حــن تعــد جزيــرة احلُويصــات – الواقعــة جنــوب 

رأس أبــو قميــص – أقصــى اجلــزر الســعودية يف اخلليــج العــريب جنــوابً.
    تتفــاوت اجلــزر الســعودية مــن حيــث املســاحة، حيــث تعــد جزيــرة فرســان الكبــري أكــرب اجلــزر الســعودية 
مساحة، إذ تبلغ مساحتها حنو )380كم2(، مث جزيرة سجيد )150كم2(، مث جزيرة ثريان )61,5كم2(، 
وهــي مــن جــزر البحــر األمحــر. يف حــن تعــد جزيــرة أبــو علــي أكــرب اجلــزر الســعودية يف اخلليــج العــريب مســاحة؛ 

إذ تبلــغ مســاحتها حنــو )59.3كــم2(، مث جزيــرة الباطنــة )33,7كــم2(، مث اتروت )20,3كــم2(.
    ونظــراً لطبيعــة تكويــن جــزر اململكــة وظروفهــا املناخيــة وقلــة مواردهــا االقتصاديــة، فإهنــا غــري مأهولــة ابلســكان 
ابســتثناء جــزر: فرســان الكبــري، وســجيد، وُقّمــاح؛ وهــي مــن جــزر أرخبيــل فرســان يف البحــر األمحــر، إضافــة إىل 

جــزر: اتروت، وأبــو علــي، وقـُنّــة )ُجنّــة(؛ يف اخلليــج العــريب، إذ توجــد عليهــا بعــض املراكــز الســكانية.
    تتوافــر يف ســواحل اململكــة وبعــض جزرهــا مقومــات اجلــذب الســياحي مــن تنــوع طبوغــرايف وبيئــي يتمثّــل يف: 
الشــواطئ الرمليــة الناعمــة، واملرتفعــات اجلبليــة، والغطــاء النبــايت، إضافــة إىل الشــعاب املرجانيــة املتنوعــة الــي 
حتيــط ابلســواحل واجلــزر، ممــا يؤهلهــا لتكــون مقصــداً للــزوار ملمارســة هــواايت: الصيــد، والغــوص، وللراحــة 
واالســتجمام يف معظــم فصــول الســنة، ومــن أهــم تلــك الســواحل واجلــزر يف البحــر األمحــر شــواطئ: مقنــا، 
وِقيــال، وشــرمة، واحِلســي، وينبــع، وعمــق، والشــقيق، وجــزر: ثــريان، وصنافــر، والنعمــان، وجبــل حّســان، وجبــل 
الليــث، وجبــل دوقــة، وأم القمــاري، وجبــل الصبــااي، وجبــل كدمبــل، ومعظــم جــزر أرخبيــل فرســان. وعلــى 
اخلليــج العــريب شــواطئ: منيفــة، واجلبيــل، ونصــف القمــر، والعقــري، والعديــد، وجــزر: كــران، وقنــة )جنــة(، وأبــو 

علــي، والزخنونيــة، واحلويصــات.
    وميكن تصنيف اجلزر السعودية يف البحر األمحر واخلليج العريب على النحو التايل:

                  من حيث املساحة                              من حيث البعد عن الساحل

النسبة %عدد اجلزراملساحة
119993.3أصغر من )1(كم2

645من )1( حى )10( كم2
181.4من )10( حى )50( كم2

40.3أكرب من )50( كم2
1285100اجملموع

النسبة %عدد اجلزرالبعد عن الساحل
97475.8أقل من 12)ميل حبري(

1279.9من 12- 24)ميل حبري(
18414.3أكثر من 24)ميل حبري(

1285100اجملموع
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1- أكرب اجلزر السعودية يف البحر األمحر
ثريان                                                                                                               

    تقــع يف الطــرف الشــمايل الغــريب مــن البحــر األمحــر يف مدخــل خليــج  العقبــة مــن البحــر األمحــر، إىل 
27ْ مشــااًل، مــع خــط   56َ  34ً اجلنــوب الغــريب مــن الســاحل الســعودي،حيث تتقاطــع وســطها دائــرة العــرض 
34ْ شــرقاً،تبلغ مســاحتها حنــو 61,5 كــم2، تعــد أكــرب اجلــزر الســعودية مشــايل البحــر األمحــر   34َ  00ً الطــول 
مســاحة، واثلثــة أكــرب اجلــزر الســعودية مســاحة، مُتثّــل مــع جزيــرة صنافــر احلــد اجلنــويب الغــريب جملموعــة كبــرية مــن 
اجلــزر الســعودية املنتشــرة قــرب الطــرف الشــمايل للبحــر األمحــر، جنــوب الســاحل الســعودي، تبعــد جزيــرة ثــريان 
عــن الســاحل الســعودي حنــو 3,4 ميــل حبــري، ويربطهــا معــه شــعاب مرجانيــة وعــرة وغاطســة؛ يظهــر منهــا 
بعــض الــرؤوس؛ وال يفصلهــا عنــه ســوى ممــر ماحــي ضحــل وضيــق جــداً، حيــاذي رأس الشــيخ محيــد مشــااًل، 
ورأس قصبــة جنــوابً، واملاحــة يف هــذا املمــر صعبــة وخطــرة وحتتــاج إىل خــربة ومهــارة النتشــار الشــعاب املرجانيــة 
وضحالــة امليــاه يف تلــك املنطقــة، يطلــق عليهــا ســكان الســواحل القريبــة منهــا اســم )تــريان( إببــدال حــرف الثــاء 

اتًء للتخفيــف.
    يفصــل جزيــرة ثــريان عــن ســاحل شــبه جزيــرة ســيناء -  الواقــع غرهبــا-  مضيــق مائــي يســمى ابســم اجلزيــرة 
)مضيــق ثــريان(، يبلــغ عرضــه حنــو 3 أميــال حبريــة؛ خيرقــه ممــران حبــراين مهــا: ممــر أنربرايــز، وممــر جرافتــون؛ يربطــان 
خليــج العقبــة ابلبحــر األمحــر، ويفصــل بينهمــا أربعــة شــعاب مرجانيــة تقــع وســط املضيــق علــى هيئــة شــريط ممتــد 

من الشــمال إىل اجلنوب،هي: شــعب الشقاشــق، وشــعب دوس، وشــعب الطميس، وشــعب كردون. 
    وتكمن أمهية اجلزيرة واسراتيجية موقعها يف إشرافها املباشر على املمرات البحرية الواصلة بن البحر األمحر 
وخليج العقبة، ويضم طرف اجلزيرة اجلنويب الغريب  بعض املرتفعات اجلبلية الي يصل ارتفاعها إىل حنو 518 مرا.

صنافر             
     تقــع يف الطــرف الشــمايل الغــريب مــن البحــر األمحــر، جنــوب الســاحل الشــمايل للبحــر األمحــر، شــرق جزيــرة 
34ْ شــرقاً، تبلــغ مســاحتها    42َ   30ً ثــريان، عنــد تقاطــع دائــرة العــرض00ً  56َ  27ْ مشــااًل، مــع خــط الطـــــول
حنــو 24,5 كــم2، مُتثــل مــع جزيــرة ثــريان احلــد اجلنــويب الغــريب جملموعــة كبــرية مــن اجلــزر الســعودية املنتشــرة قــرب 
الطــرف الشــمايل للبحــر األمحــر، جنــوب الســاحل الســعودي، تبعــد جزيــرة صنافــر عــن رأس قصبــة علــى الــرب 
الســعودي حنــو 4,5 ميــل حبــري؛ وال يفصلهــا عنــه ســوى ميــاه ضحلــة تكثــر فيهــا الشــعاب املرجانيــة الغاطســة؛ 
الــي خيرقهــا ممــر ماحــي يصــل خليــج العقبــة ابلبحــر األمحــر؛ وميــر بــن الســاحل الســعودي وجزيــرة ثــريان، تعــد 
اثنيــة أكــرب اجلــزر الســعودية مســاحة مشــايل البحــر األمحــر بعــد جزيــرة ثــريان، وهــي اجلزيــرة التــوأم جلزيــرة ثــريان؛ 
فهــي تشــبهها شــكًا وتكوينــاً وأمهيــة، وال يفصــل بــن اجلزيرتــن ســوى ممــر حبــري ضيــق يبلــغ عرضــه حنــو 1,5 
ميــل حبــري، ميثــل املســافة بــن رأس الشــفرة يف شــرقي ثــريان، ورأس صنافــر يف غــريب جزيــرة صنافــر، ويتوســطه 
شــعب مرجــاين يســمى )شــعب أبــو طنــن(، يضــم طرفهــا اجلنــويب الشــرقي بعــض املرتفعــات اجلبليــة الــي يصــل 

ارتفاعهــا إىل حنــو 112 مــرا.



هيئة املساحة اجليولوجية السعودية 1438ه - 2017م124

بّرمي                                                                                                            
   وتســّمى ) مشــابه(، تقــع غــرب مرســى اخلــرج، جنــوب غــرب رأس كركمــة، فيمــا بــن مدينــي الوجــه وأملــج، 
3َ 36ْ  شــرقاً، تبلــغ مســاحتها  0  00ً عنــد تقاطــع دائــرة العــرض 6ً3  38َ  25ْ  مشــااًل، مــع خــط الطــول 
حنــو 19كــم2، تقــع علــى رأس قــوس حلاجــز مرجــاين يتجــه حنــو الشــمال الشــرقي إىل جزيــرة أم أرومــة، وإىل 
اجلنــوب الشــرقي؛ حيــث ينقســم إىل قســمن: الشــمايل منهــا يتجــه حــى جزيــرة شــيبارة وتقــع عليــه جمموعــة 
كبــرية مــن اجلــزر، واجلنــويب ميتــد ملســافة مث ينغمــر حتــت ميــاه البحــر، وتفصــل بينهمــا ميــاه يبلــغ متوســط عمقهــا 
حنو35مــرا، وتعــد مــن أكــرب جــزر اجملموعــة الواقعــة علــى الشــط الصخــري، وأقصاهــا ابجتــاه الغــرب، واجلزيــرة 
مســتوية الســطح، يبلــغ متوســط ارتفاعهــا مريــن، وتغطيهــا الرمــال؛ خاصــة يف أطرافهــا الشــمالية واجلنوبيــة، يف 
حــن توجــد بعــض الســباخ يف وســطها وغرهبــا، تقــع اجلزيــرة إلـــى الغــــرب  مـــن الســــاحل وتبـــعد عنـــه حنــو 12,6 

ميــل حبــري.
شيبارة                                                                                                

     تقع مشال غرب مرسى اخلّوارة، فيما بن مديني الوجه وأملج، عند تقاطع دائرة العرض 34ً  24َ  25ْ   
53َ  36ْ  شــرقاً، تعد أكرب جزر املنطقة، إذ تبلغ مســاحتها حنو 19,8 كم2،    00ً مشااًل، مع خط الطول  
وهــي جزيــرة طوليــة غــري منتظمــة الشــكل، حيــث يتعمــق فيهــا بعــض اخللجــان خاصــة مــن الغــرب والشــمال حــى 
تــكاد تقســمها، متتــد مــن الشــمال الغــريب إىل اجلنــوب الشــرقي، وتقــع علــى الطــرف اجلنــويب الغــريب للحاجــز 
املرجــاين املمتــد مــن جزيــرة بــّرمي يف الشــمال الغــريب واملتجــه حنــو الشــمال الشــرقي إىل جــزر ســوحيل، والواقعــة 
عليــه بعــض اجلــزر الصغــرية والــرؤوس البــارزة الــي تغطيهــا نبــااتت القــرم، حييــط ابجلزيــرة أربــع مــن اجلــزر املرجانيــة 
الصغرية واألشرطة الرملية املنخفضة؛ الي تنمو على سواحلها نبااتت القرم، تبعد عن الساحل حنو 8,4 ميل حبري. 

فرسان الكبري: 
    إحــدى جــزر أرخبيــل فرســان؛ والــي يبلــغ عددهــا حنــو 200 جزيــرة، تقــع يف مواجهــة الســاحل اجلنــويب 
35َ 1ْ6 و 54َ  16ْ مشــااًل،  الغــريب للمملكــة علــى البحــر األمحــر، غــرب مدينــة جــازان، بــن دائــريت العــرض  
وخطــي الطــول 4َ5 41ْ و 12َ  42ْ  شــرقاً تقريبــاً، تعــد أكــرب جــزر األرخبيــل مســاحة، إذ تبلــغ مســاحتها حنــو
380 كــم2، مُتثّــل قلــب جــزر فرســان؛ حيــث حتيــط هبــا بقيــة اجلــزر، لــذا مُسّيــت اجملموعــة ابمسهــا، وهــي أكــرب 
اجلــزر الســعودية مســاحة، واثين جــزر البحــر األمحــر مســاحة بعــد جزيــرة دهلــك اإلريريــة، متتــد طوليــاً مــا بــن 
الشــمال الغــريب  واجلنــوب الشــرقي, يبلــغ أقصــى طــول هلــا حنــو 57 كــم، يف حــن يصــل أقصــى عــرض هلــا إىل 
حنــو 27 كــم، تبعــد اجلزيــرة عــن مينــاء جــازان حنــو 20,5ميــل حبــري )38 كــم تقريبــاً(، وترتبــط معــه خبــط ماحــي 

منتظــم، حيــث يوجــد يف اجلزيــرة مينــاء يقــع يف اخلليــج املســمى ابمسهــا، ويقــع يف جنوهبــا الشــرقي.
    يقطــن اجلزيــرة معظــم ســكان اجلــزر، والبالــغ عددهــم حنــو 18ألــف نســمة حســب إحصــاء عــام 1431هـــ، 
ويركزالســكان يف اجلزيــرة يف جمموعــة مــن القــرى املنتشــرة فيهــا، منهــا: فرســان الكبــري، والقّصــار، واحلســّن، 

وصــرّي، واملســيلة.
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سجيد                                                                                        
    وتســّمى أيضــاً جزيــرة الســقيد، وفرســان الصغري،وهــي إحــدى جــزر أرخبيــل فرســان، تقــع يف مواجهــة 
الســاحل اجلنــويب الغــريب للمملكــة علــى البحــر األمحــر، غــرب مدينــة جــازان، إىل الشــمال مــن جزيــرة فرســان 
الكبــري، تعــد امتــداداً مشاليــاً هلــا، إذ حتيــط هبــا مــن اجلنــوب والغــرب، تنحصــر بــن دائــريت العــرض 45َ 16ْ 
42ْ شــرقاً، تبلــغ مســاحتها حنــو 150 كــم2، تعــد    10َ و 75َ  16ْ  مشــااًل، وخطــي الطــول  50َ  14ْ   و 
اثين جزراألرخبيــل مســاحة بعــد جزيــرة فرســان الكبــري، كمــا أهنــا اثنيــة جــزر األرخبيــل يف عــدد الســكان بعــد 
جزيــرة فرســان الكبــري، يبلــغ أقصــى طــول للجزيــرة  حنــو24 كــم، ويصــل أقصــى عــرض هلــا إىل حنــو 9 كــم  تقريبــاً، 

وتبعــد اجلزيــرة عــن الســاحل الســعودي حنــو 23,8 ميــل حبــري. 
    ترتبــط اجلزيــرة مــن جنوهبــا مــع جزيــرة فرســان الكبــري بطريــق معبــد بواســطة جســر خرســاين يبلــغ طولــه حنــو 
600مــر، يقطــع خــور املعــادي، الــذي يفصــل بــن اجلزيرتــن مــن الغــرب، كمــا يفصــل بينهمــا مــن اجلنــوب 
خوراحلســّن، وحتيــط ابجلزيــرة مــن الشــمال واجلنــوب والشــرق جــزر وشــعاب ضحلــة ووعــرة، تشــبه يف تكوينهــا 
جزيــرة فرســان الكبــري، مــن حيــث كثــرة التعرجــات يف ســواحلها، وكثــرة الــرؤوس، واخللجــان فيهــا، كمــا تتميــز 
بســواحلها الرمليــة، وتنتشــر بعــض القــرى الصغــرية علــى شــواطئ اجلزيــرة، منهــا: ســجيد، واحملصــور، وختــب، 

وأبــو طــوق، وحرابــة.
زفاف:                                                                                                             

     إحــدى جــزر أرخبيــل فرســان، تقــع قــرب األطــراف الغربيــة مــن األرخبيــل، إىل الغــرب مــن جزيــرة فرســان 
الكبري،عنــد تقاطــع دائــرة العــرض 2ً4  43َ 61ْ مشــااًل، مــع خــط الطــول 48ً  46َ 41ْ شــرقاً، تبلــغ مســاحتها 
حنو31,3كم2، وهي جزيرة طولية ممتدة من الشــمال الغريب حنو اجلنوب الشــرقي، واســعة يف طرفها الشــمايل 
الغــريب، وتضيــق ابجتــاه اجلنــوب الشــرقي، يتعمــق يف طرفهــا الشــمايل الغــريب خليــج صغــري، كمــا يتعمــق يف 
ســاحلها الشــرقي خليــج ميتــد ابجتــاه الشــمال الغــريب، حييــط هبــا شــعب مرجــاين ميتــد مــن جنوهبــا الشــرقي ليحيــط 
جبزيــرة دوشــك، يبلــغ أقصــى طــول هلــا حنو12,9كــم، يف حــن يصــل أقصــى عــرض هلــا إىل حنــو 4,3كــم، 
تكــّون مــع جــزر: دوشــك وعشــاقي جمموعــة واحــدة، وال يفصــل بينهــا عــدا ممــرات ضيقــة، تبعــد جزيــرة زفــاف 
عــن فرســان الكبــري بنحــو 3,5 ميــل حبــري، ويفصــل بينهمــا ممــر مائــي عميــق، تبعــد عــن الســاحل حنــو 38 

ميــًا حبــرايً.
2- أكرب اجلزر السعودية يف اخلليج العريب

أبوعلي                                                                                                   
    تقع مشال مدينة اجلبيل، تنحصر بن دائريت العرض 3ً0  15َ  27ْ و 15ً   12ً   27ْ   مشااًل،  وخطي 
49ْ شــرقاً، تعــد أكــرب اجلــزر الســعودية يف اخلليــج العــريب مســاحة،    42َ   00ً 49ْ و    27َ   15ً الطــول   
إذ تبلــغ مســاحتها حنــو 59,3 كــم2، ويبلــغ أقصــى طــول هلــا حنــو 24,3 كــم، ويصــل متوســط عرضهــا إىل 
حنــو 2,5 كــم،  تبعــد عــن الســاحل حنــو 4,5 ميــل حبــري، وهــي جزيــرة مقوســة الشــكل، ميتــد طرفهــا الشــرقي 
ابســتقامة حنــو الشــرق، ويضيــق علــى شــكل بــرزخ يتوســع عنــد طــرف اجلزيــرة الشــرقي؛ ويســمى  رأس أبوعلــي.
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الباطنة   
    تقــع بــن جزيــرة أبوعلــي مــن الشــمال، ورأس الــديف علــى اليابســة مــن اجلنــوب، إىل الشــمال مــن مدينــة 
اجلبيل، عند تقاطع دائرة العرض 3ً0 14َ  27ْ مشااًل، مع خط الطول 30ً  29َ 49ْ شرقاً،تعد حلقة وصل 
بــن جزيــرة أبــو علــي مــن الشــمال واجلبيــل علــى الســاحل مــن اجلنــوب، حيــث ترتبــط معهمــا بطريــق معبــد خيــرق 
اجلزيرة،يعدهــا البعــض جــزءاً مــن جزيــرة أبوعلــي، تعــد اثنيــة أكــرب اجلــزر الســعودية يف اخلليــج العــريب مســاحة بعــد 
جزيــرة أبــو علــي، إذ تبلــغ مســاحتها حنــو 33,7 كــم2، يبلــغ أقصــى طــول هلــا حنــو 12 كــم، بعــرض يــراوح بــن 
1 ــــ 4,5 كــم، متتــد اجلزيــرة مــن اجلنــوب الشــرقي إىل الشــمال الغــريب بســواحل غــري منتظمــة؛ حيــث يــربز منهــا 
بعــض الــرؤوس ويتعمــق فيهــا بعــض اخللجــان، منهــا خليــج يتعمــق يف األجــزاء الوســطى مــن ســاحلها الشــرقي 

ابجتــاه اجلنــوب يــكاد يقســمها إىل قســمن، تبعــد عــن الســاحل حنــو 0,7 ميــل حبــري.  
اتروت                                                                                                

    جزيــرة شــبه دائريــة، واســعة ومأهولــة، تقــع شــرق مدينــة القطيــف، وســط خليــج ضحــل يســمى ابمسهــا، 
ينحصــر بــن رأس تنــورة مــن الشــمال، ومينــاء امللــك عبدالعزيــز ابلدمــام مــن اجلنــوب، عنــد تقاطــع دائــرة العــرض 
50ْ شرقاً، تعد اثلثة اجلزر السعودية يف اخلليج العريب مساحة    04َ   00ً 2ً5 34َ 26ْ مشااًل،مع خط الطول 
بعــد جزيــرة أبوعلــي وجزيــرة الباطنــة، إذ تبلــغ مســاحتها حنــو 20,3 كــم2، يبلــغ أقصــى طــول هلــا حنــو 6 كــم، 

مبتوســط عــرض يبلــغ حنــو 3,5 كــم، تبعــد عــن الســاحل حنــو 0,5 ميــل حبــري.
   وقــد ربطــت اجلزيــرة ابليابســة مــن اجلهــة الغربيــة بواســطة جســر يربطهــا مــع مدينــة القطيــف؛ الواقعــة علــى 
الســاحل، وقــد مت ردم شــريط واســع مــن امليــاه ابمتــداد اجلســر مــن جهــة اجلزيــرة يبلــغ طولــه حنــو 3,5 كــم، 

مبتوســط عــرض كيلــو مــر واحــد، وقــد أقيمــت عليــه بعــض األحيــاء الســكنية احلديثــة .
   اجلزيــرة مأهولــة ابلســكان، كمــا تنتشــر فيهــا مــزارع النخيــل الواســعة، وتتناثــر علــى أطرافهــا جمموعــة مــن القــرى 
والبلدات،منهــا بلــدة اتروت والــي مُسيّــت اجلزيــرة ابمسهــا؛ والواقعــة يف وســط اجلزيــرة، وامتــدت منهــا األحيــاء 
اجلديــدة يف املنطقــة املردومــة حنــو الســاحل يف الغــرب، وبلــدة داريــن الواقعــة يف جنــوب شــرق اجلزيــرة، وبلــدات: 
الربيعيــة وســنابس؛ الواقعتــان شــرق اجلزيــرة، وبلــدة الــزور الواقعــة يف مشــال شــرق اجلزيــرة، ميتهــن الســكان الزراعــة 
وصيــد األمســاك، تشــتهر اجلزيــرة أباثرهــا القدميــة، ومنهــا قلعــة اتروت يف وســط اجلزيــرة، وقلعــة ســنابس يف شــرق 
اجلزيــرة، وقــد كانــت اجلزيــرة مــن أشــهر األســواق التجاريــة يف اخلليــج العــريب عندمــا كانــت جتــارة اللؤلــؤ الطبيعــي 

رائجــة يف اخلليــج، تبعــد عــن الســاحل حنــو 0,5 ميــل حبــري.
   كانــت تســّمى قدميــاً ) تــريوس (، كمــا كان يطلــق عليهــا الفينيقيــون ) عشــتاروت (؛ حيــث كانــت موطنــاً 

هلــم قبــل نزوحهــم إىل شــواطئ البحــر املتوســط  .
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جزر اململكة يف خليج العقبة والبحر األمحر اليت تزيد مساحتها عن )1( كم2 مرتبة حسب املساحة

اسم اجلزيرة
مساحة املوقـــــــــــع

اجلزيرة 
)كم2(

الُبعد عن 
الساحل 
)ميل حبري(

املنطقة خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةاثنيةدرجةدقيقةاثنية

جازان42421600004238020.50فرسان الكبري
جازان35511654554115023.80سجيد )السقيد(

تبوك34562700343461.53.40ثريان
جازان2455164840413639.00الّدسان
جازان24431648464131.338.00زُفاف
تبوك00562730423424.54.50صنافر
تبوك34242500533619.88.40شيبارة
مكة املكرمة00002224563819.50.20حاطبة

تبوك3638250030361912.60بّرمي )مشابة(
جازان00511648354118.546.00ساسوه الغربية

مكة املكرمة36122012074018.50.40شريفة
جازان38381636014215.429.50ُقّماح

أم أرومة
)أم رومة(

تبوك20432500343612.67.20

ُدمسك 
)دمسق(

جازان00321614034211.232.10

مكة املكرمة34351818034111.210.50جبل الصبااي
جبل حّسان 

)احلساين(
تبوك10582412053710.57.20
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تبوك05332524503610.55.90ُقّمعان
جازان00001730534110.225.70رأس الرصيب

تبوك3626252459368.71.70سوحيل
جازان0658162448416.833.20منظر أبو الشوك

تبوك2406270046355.71.60النُّعمان
تبوك0030251257365.60.90شريرة

تبوك0057270012355.30.80أم ُقصور
تبوك4832250055365.23.00أبو الحق

كرّية
)أم األبصار(

جازان484716004541539.00

مكة املكرمة2003170037404.87.80جبل دوقة
جازان3003170045414.535.30جبل أبو مُحّد

تبوك2447244811374.40.10املُقيطع
جازان0850164801424.122.00منظر سجيد

جازان0039161052414.135.80دوشك
مكة املكرمة485719120840411.50جبل الليث

تبوك3635250655363.61.80مدرة
تبوك1703281002353.60.90الفرشة
مكة املكرمة3809230047383.50.10الُدليدلة
عسري0030180504413.211.40قطنة

جازان0451163636413.245.70ساسوه الشرقية
أم احلصاين 

اجلنوبية
تبوك0004280045343.10.71
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جازان0647164700422.924.40شورة
تبوك1054264500362.80.10زُبيدة
مكة املكرمة4616195153402.75.00الّسّقاء
مكة املكرمة0015201204402.60.90العجوزة
تبوك1217254058362.51.70الدمهانية

رُكبن)رقبن( 
الغربية

جازان5404171855412.325.20

مكة املكرمة0053220056382.10.50الُعلطة )القود(
جازان2237161055412.135.40أبكر
جازان502516041642227.30رامن
تبوك36042830433421.51الثغباء
مكة املكرمة2727190449401.84.60الطويلة
مكة املكرمة4809200013401.80.20دعامة
جازان4235160659411.632.80سلوبة

مكة املكرمة0055161443411.636.00الّدسان الصغرية
تبوك2447274807351.510.80يبوع

مكة املكرمة3039190645401.52.60أم رُبيص
مكة املكرمة4003221001391.30.20أبو مرزوق

أم احلصاين 
الوسطى

تبوك1405280045341.30.40

تبوك4610263622361.25.30رخية
مكة املكرمة0041192044401.22.80أم العود

مكة املكرمة0010214010391.20.10أم اخلضري
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تبوك4831252457361.21.40العاقر
جازان0053164824421.16.90ُحبار
جازان1247160027421.17.30آِمنة

مكة املكرمة0657225450381.10.14أم البل
جازان0045164612421.117.40سولن الشمالية

مكة املكرمة3020214406391.10.20ُغراب
مكة املكرمة3619191253401.13.90ثراء )ِفرّة(
عسري0609181232411.10.80حصر

عسري12071812344110.30جبل ذهبان
جازان302516125441144.10ذوثاث )مرّاك(

تبوك485527005543418.20شوشة
تبوك36542712043517.30بـََرقان الكبري
مكة املكرمة18451946414010.30أم القنديل
مكة املكرمة48562213523810.47أم دينار

املصــدر: هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية؛ جــزر اململكــة العربيــة الســعودية يف البحــر األمحــر واخلليــج العــريب؛ 
1428هـ 2007م.
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بعض جزر اململكة يف اخلليج العريب مرتبة حسب املساحة 

اسم اجلزيرة
مساحة املوقـــــــــــع

اجلزيرة 
)كم2(

الُبعد عن 
الساحل 
)ميل حبري(

املنطقة خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةاثنيةدرجةدقيقةاثنية

الشرقية40202730314959,304,5أبو علي
الشرقية30142730294933,700,7الباطنة
الشرقية25342600045020,300,5اتروت

الشرقية30332530195012,100,6الزخنونية
الشرقية1522272018495,400,8قّنة )ُجّنة(
الشرقية0013273021493,900,1اهليلمية
الشرقية5514273020493,700,3الُضعّينة
الشرقية2524271513493,100,5املُسّلمية
الشرقية3008272429492,600,2القرمة

مشعاب 
)املقطع(

الشرقية0010280038481,000,4

الشرقية1043273049491,0031كران )قران(
الشرقية0029252025500,600,2ُجذمي

الشرقية0516272020490,300,6الثُّمريي
الشرقية3031243026510,250,2هذبة
الشرقية4720261914500,250,2الطُّيور

كسكوس 
)الشمالية(

الشرقية3524264517500,225

الشرقية0622275053490,2020جنا
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الشرقية5411272457490,2020اجلُريد
الشرقية4523241030510,205احلُويصات
الشرقية3039261506500,201حالة زعل
كسكوس 
)اجلنوبية(

الشرقية5523263017500,204,6

الشرقية3546272510500,1050العربية
الشرقية0033240029510,100,2صّياد

الشرقية6727635490,100,2احلويات
الشرقية4538271249490,1029,5كرين )قرين(
البـَيْنة الكبرية 

)اللبينة(
الشرقية1515260019500,045

الشرقية5055275540490,0333,5حرقوص
الشرقية0056241544500,013ُعنيرب
الشرقية3040262506500,010,1اهليزة

املصــدر: هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية؛ جــزر اململكــة العربيــة الســعودية يف البحــر األمحــر واخلليــج العــريب؛ 
1428هـ، 2007م.
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عاب املُرجانية: اثمناً: الشِّ
    تتمتــع اململكــة بســواحل طويلــة تطــل علــى خليــج العقبــة والبحــر األمحــر يف الغــرب واخلليــج العــريب يف 
الشــرق، ممــا أدى إىل امتاكهــا مناطــق حبريــة واســعة، وقــد أدى ذلــك إضافــة إىل اتســاع اجلــرف القــاري؛ إىل 
ــعاب املرجانيــة مبحــاذاة الســواحل وحــول اجلــزر، إضافــة إىل مســاحات أخــرى  انتشــار مســاحات كبــرية مــن الشِّ
متفرقــة يف مناطــق بعيــدة عــن الســاحل، وتظهــر أجــزاء مــن بعضهــا فــوق ســطح املــاء خاصــة وقــت جــزر البحــر.
رجانيــة املتنوعــة، الــي تتميــز بتنــوع أشــكاهلا وأماطهــا 

ُ
ــعاب امل     ويعــد البحــر األمحــر مــن أغــى حبــار العــامل ابلشِّ

وألواهنــا، ويضــم البحــر األمحــر حنــو 200 نوعــاً مــن املرجــان، وقــد نشــأت معظــم جــزر البحــر األمحــر مــن بقــااي 
ــعاب املُرجانيــة علــى شــكل حــواش مــن املرجــان ماصقــة لشــواطئ اجلــزر  حيــوان املرجــان، وتبــدو بعــض الشِّ
وحوهلــا، تكونــت بفعــل تراكــم املرجــان واملــواد العضويــة والكلســية، وقــد تكــون عائقــاً يف كثــري مــن األحيــان 
للماحــة يف تلــك املناطــق؛ بســبب وعورهتــا وقرهبــا مــن ســطح املــاء، كمــا ويــربز بعضهــا فــوق ســطح املــاء علــى 
شــكل رؤوس، كمــا يبــدو بعضهــا اآلخــر علــى شــكل حواجــز مرجانيــة بعيــدة عــن الشــاطئ يشــكل بعضهــا 
نقاط رســو للســفن والقوارب، وحواجز حتميها من أنواء البحر، وكثرياً ما تظهر تكوينات املرجان على شــكل 
حلقــات تنحصــر داخلهــا حبــريات ضحلــة، وتكــون يف بعــض األحيــان غــري مكتملــة فتبــدو علــى شــكل خلجــان.

ــعاب املُرجانيــة علــى طــول ســاحل اململكــة علــى خليــج العقبــة والبحــر األمحــر ومبحاذاتــه، وحــول      وتتــوزع الشِّ
اجلــزر، حيــث تنتشــر بكثافــة يف مداخــل خليــج العقبــة فيمــا بــن جزيــريت ثــريان وصنافــر والســاحل الســعودي، 
وكذلــك مبحــاذاة الســاحل الســعودي مشــال البحــر األمحــر، وتقــل الشــعاب ابجتــاه اجلنــوب تركــز قــرب الســاحل 
ومبحاذاتــه إىل قــرب مدينــة الليــث؛ حيــث تبــدأ ابالنتشــار مــرة أخــرى، ويبلــغ أقصــى امتــداد هلــا ابجتــاه الغــرب 
فيمــا بــن مدينــي الليــث والقنفــذة، حيــث يبعــد أقصاهــا عــن الســاحل حنــو 50 ميــًا حبــرايً، بعــد ذلــك تعــاود 

االقــراب مــن الســاحل وحــول اجلــزر حــى هنايــة الســاحل الســعودي جنــوابً.
    ويضــم اخلليــج العــريب حنــو 60 نوعــاً مــن املرجــان، وتنتشــر يف امليــاه الســعودية يف اخلليــج العــريب جمموعــات 
كبــرية مــن الشــعاب املرجانيــة املتنوعــة يطلــق عليهــا الُفشــوت والِقطــع والقّصــار واحلــاالت وغريهــا حســب 

تكوينهــا وحجــم مســاحتها.
    وحتمــل معظــم الشــعاب املرجانيــة يف البحــر األمحــر واخلليــج العــريب أمســاء يعرفهــا الصيــادون، إذ تعــد بيئــة 

مناســبة لنمــو األمســاك وتكاثرهــا؛ حيــث تكــون مناطــق مفضلــة لصيــد األمســاك.
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بعض الشعاب املرجانية السعودية يف خليج العقبة والبحر األمحر مرتبة من الشمال إىل اجلنوب.

عب اسم الشِّ
املوقـــــــــــع

املنطقة خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةاثنيةدرجةدقيقةاثنية

تبوك300028202834شعب الشقاشق
تبوك335927352734شعب الطميس
تبوك445627255234شعب الشقائق
تبوك365527163834شعب أبو طنن

تبوك084927120635شعب البلم
تبوك203227072535شعب ُجّبة
تبوك572527253135قطعة املُعرش
تبوك201627303835شعب البلد

تبوك335626364835شعب أبو شوشة
تبوك122326091536شعب الدرك
تبوك123125303736شعب اجلُدير
تبوك330925275436شعب اجملهول
املدينة305924505636شعب السُّفاين
املدينة305124425936شعب ُمبارك

املدينة304524300537شعب أبو صدين
املدينة332924100737قطعة ابهذيل
املدينة332024542237قطعة الِقرش
املدينة100324305137شعب الشُّرم
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املدينة003923000238شعب تستس
املدينة122823142538شعب اجلُذيي
مكة422623063238شعب خمارج

مكة001523153738شعب اجلُدير اجلنويب
مكة150023184138شعاب اخلرّار
مكة304422574638شعب البيضاء
مكة453822545238شعب القِرش
مكة391922145138شعب نزار

مكة240422404638شعب أبو مدافع
مكة125221004538قطع الشيخ
مكة544021125038شعب الكبري

مكة301921490139شعب املسماري
مكة 101621000139ِعرق الغراب

مكة125620541039الُقصر الشامية )قطع الطافية(
مكة154620001839قطع الشعيبة

مكة303820152339طويل الرغاوين )رغوان(
مكة332120003139شعبان الشجعة
مكة541020184939شعب التُّومان
مكة485719545639شعب جنابيات
مكة153919500040شعب السبعة
مكة503119280740شعب اجلبارة
مكة302119450640شعب الساقة
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مكة151019451640شعب دوكة
مكة365718400541شعب الثاثة
مكة155718052340شعب اخلامت
مكة004818500841شعب الصّيل
عسري450818355540شعب علي

عسري000318105040شعب أبو مصايل
جازان480018384840شعب ِمراس

جازان003217204741شعب أبوخّبان
جازان104516353942شعب اجللجلة
جازان484216004142شعب جملجلة

جازان303316004141شعب اجلرم والدارة

املصــدر: هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية؛ جــزر اململكــة العربيــة الســعودية يف البحــر األمحــر واخلليــج العــريب؛ 
1428هـ، 2007م.
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بعض الشعاب املرجانية والفشوت السعودية يف اخلليج العريب مرتبة من الشمال إىل اجلنوب 

عب اسم الشِّ
املوقـــــــــــع

املنطقة خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةاثنيةدرجةدقيقةاثنية

الشرقية183528125148شعب أم الشاهن
الشرقية203428574848شعب أم الِغرابن

الشرقية543228123348شعب عارض ابرد حلق
الشرقية242628535648قطعة البلداين
الشرقية482028485348قطعة مراء

الشرقية101728364748عارض يوسف
حال الشرقية341428124048قّصار أم السِّ
الشرقية101228335248شعب أبو ُعصية
الشرقية551128575748قطعة خالوه
الشرقية560928114648قّصار امليتمة

الشرقية000628000050ِفشت أم اجلمال
الشرقية150528165448قطعة صوفان
الشرقية440128000649قطعة مويقلة
الشرقية305926001350ِفشت ُغريبة

الشرقية005826002350ِفشت أبو سعفة
الشرقية443226121550ِفشت جنوى
الشرقية063424123351ِفشت أم جّنة

املصــدر: هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية؛ جــزر اململكــة العربيــة الســعودية يف البحــر األمحــر واخلليــج العــريب؛ 
1428هـ، 2007م.
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خطوط األساس للمناطق البحرية للمملكة العربية السعودية:
  صــدر املرســوم امللكــي رقــم )م/4( واتريــخ 1431/1/26هـــ املبــي علــى قــرار جملــس الــوزراء رقــم )15( 
واتريــخ 1431/1/25هـــ والقاضــي أبن تكــون خطــوط األســاس للمناطــق البحريــة للمملكــة العربيــة الســعودية 
يف خليــج العقبــة  والبحــر األمحــر واخلليــج العــريب؛ وفقــاً لقوائــم اإلحداثيــات اجلغرافيــة املبينــة يف اجلــداول الثاثــة 
املرفقــة ابملرســوم امللكــي؛ واملوضــح فيهــا املرجــع اجليوديســي هلــذه اإلحداثيــات. ويشــمل اجلــدول رقــم )1( قائمــة 
ابإلحداثيــات اجلغرافيــة ملئــة وثــاث )103( نقــاط أســاس يف خليــج العقبــة والبحــر األمحــر؛ ابتــداًء مــن نقطــة 
أســاس علــى خــط احلــدود البحريــة بــن اململكــة العربيــة الســعودية واململكــة األردنيــة اهلامشيــة يف خليــج العقبــة، 
إىل نقطة أســاس على خط احلدود البحرية بن اململكة العربية الســعودية واجلمهورية اليمنية يف البحر األمحر.

    ويشــمل اجلــدول رقــم )2( قائمــة ابإلحداثيــات اجلغرافيــة إلحــدى عشــرة )11( نقطــة أســاس يف اخلليــج 
العــريب؛ ابتــداًء مــن نقطــة أســاس علــى خــط تقســيم املنطقــة املغمــورة احملاذيــة للمنطقــة املقســومة بــن اململكــة 
العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت، إىل نقطــة أســاس علــى خــط احلــدود البحريــة بــن اململكــة العربيــة الســعودية 

ومملكــة البحريــن.
    يف حــن يشــمل اجلــدول رقــم )3( قائمــة إبحداثيــات جغرافيــة ألربــع )4( نقــاط أســاس؛ ابتــداًء مــن نقطــة 
أســاس علــى خــط احلــدود البحريــة فيمــا وراء خــور العديــد بــن اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة قطــر، إىل نقطــة 
األســاس عنــد نقطــة احلــدود الســاحلية بــن اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وقــد 

أودعــت تلــك القوائــم يف األمــم املتحــدة يف 1431/3/20هـــ املوافــق 2010/3/5م.
    جتــدر اإلشــارة إىل أن خطــوط األســاس حتــدد امليــاه الداخليــة الــي تنحصــر مــا بــن الســاحل وهــذه اخلطــوط، 
ويبــدأ منهــا قيــاس عــرض البحــر اإلقليمــي، واملنطقــة املتامخــة، واملنطقــة االقتصاديــة اخلالصــة، واجلــرف القــاري؛ 

وفقــاً ألحــكام القانــون الــدويل.
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نقاط خط األساس يف خليج العقبة والبحر األمحر اجلدول رقم )ا(
خط األساس من نقطة األساس رقم - 1 على خط احلدود البحرية يف خليج العقبة بني اململكة العربية 
السعودية واململكة األردنية اهلامشية إىل نقطة األساس رقم - 103 على خط احلدود البحرية يف البحر 

األمحر بني اململكة العربية السعودية واجلمهورية اليمنية )النظام اجليوديسي العاملي – 84(

رقم نقاط 
خط األساس

اإلحداثيات اجلغرافية لنقاط خط األساس
خط الطول -  شرقًادائرة العرض – مشااًل

درجةدقيقةاثنيةدرجةدقيقةاثنية

تقع على خط احلدود البحرية بني اململكة العربية السعودية و اململكة األردنية اهلامشية1
34            57         21,46         29            21         29,39   

219,692129185734
3242029525634
4231929395634
5021829585534
6261729425534
7321329395434
8021129435334
9390829455234
10290529005234
11500229085134
12370129505034
13235828335034
14385328154934
15045328094934
16574928434934
17354628534834
18274028384634
19473928294634
20423428304734
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21403128164834
22522828264634
23352728474534
24222428224434
25172228334334
26401528244034
27041228563834
28551028213834
29470928573634
30200928313634
31310728543434
32260628123434
33470528023434
34210328063234
35570128023134
36300128083034
37580028122934
38500028082934
39565927592834
40435927592834
41375627093034
42405427093334
43555327004334
44514827050635
45064727310735
46164127211335
47533827561635
48183227042535
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49562527153135
50271427413735
51510827294235
52185726434635
53544826375235
54243926245935
55443326020436
56342226071536
5751126212136
58290326012936
59364825133236
60263825482836
61223725302936
62282325474036
63561325455036
64105924415636
65255124345936
66332924020737
67382324270937
68262024582237
69300924254037
70195023395337
71094623005737
72553823540138
73273023361438
74410223173638
75134522373638
76252522045138
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77521922075138
78150322294538
79215121424438
80564021564938
81530521430139
82285520440939
83194420131639
84321720192839
85101520582939
86544519245339
87564419245439
88042819280140
89411219420540
90060019280840
91524518242840
92273018313940
93551218084340
94420318004740
95400018334840
96483917300141
97435616242341
98225416182441
99274516422941
100064016363441
101463216523941
10226,342416075241

تقع على خط احلدود البحرية بني اململكة العربية السعودية واجلمهورية اليمنية103
   41               55           15,17            16              19             58,1     
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نقاط خط األساس يف اخلليج العريب
جدول رقم 2

خط األساس من النقطة رقم - 1 على خط تقسيم املنطقة املغمورة املقسومة بني اململكة العربية السعودية 
ودولة الكويت إىل نقطة األساس رقم - 11 على جزيرة لبينة الكبرية 

)النظام اجليوديسي العاملي – 84(

رقم نقاط 
خط األساس

اإلحداثيات اجلغرافية لنقاط خط األساس
خط الطول -  شرقًادائرة العرض – مشااًل

درجةدقيقةاثنيةدرجةدقيقةاثنية

تقع على خط احلدود البحرية بني اململكة العربية السعودية و دولة الكويت1
48            28         41,64         28            33          56,31  

2492928203048
3551128575748
4460028410549
5484227122149
6143227283349
7012227005449
8245926541250
9243326001650
10302426181850

 *)9( 1114,695152607,791950
* نقطــة احلــدود )رقــم - 9( بــن اململكــة العربيــة الســعودية ومملكــة البحريــن علــى أقصــى الطــرف الشــرقي جلزيــرة 

لبينــة الكبــرية الســعودية ) نظــام كارك 1880 – املرجــع هنــروان (.
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خط األساس يف اخلليج العريب
جدول رقم 3

خط األساس من نقطة احلدود البحرية رقم - 1 على خط احلدود البحرية بني اململكة العربية السعودية 
ودولة قطر إىل نقطة األساس رقم - 4 على خط احلدود البحرية بني اململكة العربية السعودية واإلمارات 

العربية املتحدة 
)النظام اجليوديسي العاملي – 84(

رقم نقاط 
خط األساس

اإلحداثيات اجلغرافية لنقاط خط األساس
خط الطول -  شرقًادائرة العرض – مشااًل

درجةدقيقةاثنيةدرجةدقيقةاثنية

تقع على خط احلدود البحرية بني اململكة العربية السعودية و دولة قطر1
51            36         16,06         24            43          11,76  

2023424553351
3062424243051

39,81524263551)أ( 4* 
*  نقطة احلدود )أ( بن اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.

)نظام كارك 1866-  أم الرأس (
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نظام املناطق البحرية للمملكة العربية السعودية:
   صدر املرسوم امللكي رقم )ك/6( واتريخ 1433/1/18هـاملبي على قرار جملس الوزراء رقم )12( واتريخ 
1433/1/17هـــ والقاضــي ابملوافقــة علــى نظــام املناطــق البحريــة للمملكــة، ويتكــون النظــام مــن )22( مــادة، 

توضــح حقــوق اململكــة وواجباهتــا يف مناطقهــا البحريــة.
   وقد اشــتملت املادة األوىل من النظام على التعريفات. فيما وضحت املاداتن الثانية والثالثة املياه الداخلية 
الــي تقــع ابجتــاه الــرب مــن خطــوط األســاس الــي يقــاس منهــا عــرض البحــر اإلقليمــي ومتتــد إليهــا ســيادة اململكــة. 
وتتعلــق املــواد مــن الرابعــة إىل العاشــرة ابلبحــر اإلقليمــي الــذي ميتــد ملســافة 12 ميــًا حبــرايً مــن خطــوط األســاس؛ 
ومتتــد إليــه ســيادة اململكــة، وتتمتــع فيــه ســفن مجيــع الــدول حبــق املــرور الــربيء وفقــاً ألحــكام هــذا النظــام، 
واتفاقيــة األمــم املتحــدة لقانــون البحــار عــام 1982م، وأي قواعــد أخــرى يف القانــون الــدويل. وتتعلــق املــادة 
احلاديــة عشــرة ابملنطقــة املتامخــة الــي متتــد مســافة 12 ميــًا حبــرايً مــن احلــد اخلارجــي للبحــر اإلقليمــي، ومتــارس 
اململكــة فيهــا الســيطرة والرقابــة الازمــة مــن أجــل منــع خــرق األنظمــة واللوائــح النافــذة يف اململكــة املتعلقــة 
ابألمــن واألنظمــة البيئيــة واملاحــة واجلمــارك والضرائــب وشــؤون اهلجــرة والصحــة داخــل إقليــم اململكــة أو حبرهــا 
اإلقليمــي. فيمــا وضحــت املــواد مــن الثانيــة عشــرة إىل السادســة عشــرة املنطقــة االقتصاديــة اخلالصــة الــي تقــع 
مباشــرة وراء البحــر اإلقليمــي للمملكــة وماصقــة لــه؛ ومتتــد إىل احلــدود البحريــة مــع الــدول اجملــاورة واملقابلــة هلــا، 
وللمملكــة فيهــا حقــوق ســيادة خالصــة لغــرض استكشــاف املــوارد الطبيعيــة احليــة وغــري احليــة، وواليــة خالصــة 
فيمــا يتعلــق حبمايــة البيئــة البحريــة واحلفــاظ عليهــا، والركيبــات وتشــغيلها وصيانتهــا، وغــري ذلــك مــن احلقــوق 
والواجبــات. وتشــري املــواد مــن الســابعة عشــرة إىل احلاديــة والعشــرين إىل اجلــرف القــاري الــذي يشــمل قــاع أرض 
املســاحات املغمــورة وابطنهــا الــي متتــد إىل مــا وراء البحــر اإلقليمــي للمملكــة يف مجيــع االمتــداد الطبيعــي إلقليــم 
اململكــة الــربي؛ وهــو عبــارة عــن قــاع حبــر املنطقــة االقتصاديــة اخلالصــة للمملكــة وابطــن أرضهــا، ومتــارس اململكــة 
علــى جرفهــا القــاري حقــوق ســيادة خالصــة ألغــراض استكشــاف مــوارده الطبيعيــة واســتغاهلا، وغــري ذلــك مــن 

احلقــوق والواجبــات يف اجلــرف القــاري. فيمــا تضمنــت املــادة الثانيــة والعشــرون أحــكام عامــة.
   تبلــغ مســاحات املناطــق البحريــة للمملكــة حنــو 230,900 كــم2؛ منهــا حنــو 195,400 كــم2 يف خليــج 

العقبــة والبحــر األمحــر، وحنــو 35,500 كــم2 يف اخلليــج العــريب.
مساحات املناطق البحرية للمملكة يف البحر األمحر واخلليج العريب

اجملموع )كم2(يف اخلليج العريب )كم2(يف خليج العقبة والبحر األمحر )كم2(املنطقة

66,20013,00079,200املياه الداخلية
36,20011,50047,700البحر اإلقليمي

93,00011,000104,000املنطقة اإلقتصادية اخلالصة
195,40035,500230,900اجملموع
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النقل الربي 
   متثّــل الطــرق أبنواعهــا عصــب التنميــة وشــرايهنا لتعمــري املناطــق املختلفــة وتطويرهــا يف الدولــة، كمــا أهنــا املــرآة 
الــي تعكــس مــدى تطــور الــدول، إذ يقــاس منوهــا وتطورهــا أبطــوال شــبكات الطــرق وأنواعهــا الــي أنشــأهتا، 
والــي تغطّــي أراضيهــا؛ حيــث تســهم يف ربــط مناطــق الدولــة مــع بعضهــا، وايصــال اخلدمــات املختلفــة، ونقــل 
املســافرين، وختفيــض تكلفــة نقــل البضائــع واملنتجــات الزراعيــة والصناعيــة، ممــا يســهم بشــكل إجيــايب يف أداء 

االقتصــاد الوطــي للدولــة.
   وكان مــن أوىل اهتمامــات امللــك عبدالعزيــز – طيــب هللا ثــراه – منــذ توحيــد اململكــة العربيــة الســعودية إنشــاء 

شــبكات الطــرق بكافــة أنواعهــا وتطويرهــا وتنميتهــا لربــط مناطــق اململكــة املختلفــة مــع بعضهــا. 
الطرق الربيّة

    متتلــك اململكــة يف الوقــت احلاضــر شــبكة كثيفــة مــن الطــرق الربّيــة احلديثــة املعبــدة مبختلــف أنواعهــا؛ 
الســريعة، واملزدوجــة، واملفــردة: الرئيســة، والثانويــة، والزراعيــة، تربــط مناطــق اململكــة وحمافظاهتــا ببعضهــا، كمــا 
تربــط اململكــة مــع الــدول اجملــاورة هلــا، حيــث ختــرق اجلبــال الشــاهقة، والصحــارى الواســعة، والكثبــان الرمليــة 
الوعــرة، ممــا انعكــس علــى التطــور احلضــاري الســريع الــذي تشــهده اململكــة، وبعــد أن ربطــت الدولــة مناطــق 
اململكــة املختلفــة بشــبكة مــن الطــرق املعبــدة املفــردة، بــدأت إبنشــاء الطــرق الســريعة، وحتويــل معظــم الطــرق 
املعبــدة الرئيســة املفــردة؛ الــي تربــط بــن املــدن واملناطــق إىل طــرق مزدوجــة، وتنفيــذ جمموعــة مــن الطــرق الدائريــة 
حــول املــدن الرئيســة، إضافــة إىل تنفيــذ عــدد مــن طــرق العقبــات؛ الــي تربــط بــن أعــايل جبــال الســروات وســهل 
هتامــة يف جنــوب غــريب اململكــة، ومنهــا عقبــات: اهلــدا، واحملمديــة، والباحــة، وشــعار، والصمــاء، وِضلــع، واجلــّوة.

    كمــا قامــت الدولــة بتعبيــد آالف الكيلومــرات مــن الطــرق الزراعيــة؛ الــي ختــدم القــرى واألرايف واملناطــق 
الزراعيــة، وربطهــا ابألســواق ومنافــذ التصديــر، حيــث نتــج عــن ذلــك التوســع الكبــري الــذي شــهدته الزراعــة، 
والصناعــة، والنمــو احلضــاري الســريع يف مناطــق اململكــة املختلفــة، وقــد بلــغ جممــل أطــوال الطــرق املعبــدة يف 
اململكــة مبختلــف أنواعهــا حــى عــام 1437هـــ )2016م( حنــو )64( ألــف كــم، كمــا قامــت الدولــة مبســح 

ومتهيــد أكثــر مــن )144( ألــف كــم مــن الطــرق الرابيــة.
    ويعد طريق مكة املكرمة – الطائف أول الطرق املعبدة الي أنشأهتا الدولة، وكان ذلك يف عام 1344هـ 
)1925 م(؛ وبلغ طوله حنو 130كم، تاه إنشاء طريق الرايض – األحساء يف عام 1347هـ )1927م(.

خطوط السكك احلديدية 
   يعود إنشــاء أول خط لســكة احلديد يف اململكة إىل عام 1366هـ )1947م( حينما أمر امللك عبدالعزيز 
إبنشــاء خــط ســكة حديــد يربــط العاصمــة الــرايض مــع مينــاء الدمــام علــى ســاحل اخلليــج العــريب عــرب األحســاء 
واخلــرج، وذلــك لنقــل الــركاب والبضائــع املســتوردة إىل العاصمــة، بطــول يبلــغ حنــو 550 كــم، وقــد أفتتــح اخلــط 
رمسيــاً عــام 1371هـــ )1951م(، واســتمر يقــدم خدماتــه حــى عــام 1405هـــ )1985م(، حيــث مت إنشــاء 
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خــط آخــر جديــد يربــط بــن الدمــام والــرايض، عــرب األحســاء خلدمــة نقــل الــركاب، يبلــغ طولــه حنــو 450كــم، 
وُخّصــص اخلــط القــدمي لنقــل البضائــع مــن مينــاء الدمــام إىل املينــاء اجلــاف يف مدينــة الــرايض.

    ويف عام 1425هـ )2006م( بدأت أعمال إنشاء خط جديد لسكة احلديد )سار( لربط مشال اململكة 
مــع وســطها وشــرقها، بطــول يبلــغ حنــو 2750كم،وقــد تكــّون مــن مرحلتــن؛ املرحلــة األوىل: قطــار التعديــن، 
ويهــدف إىل ربــط مناطــق تعديــن الفوســفات يف حــزم اجلاميــد يف منطقــة احلــدود الشــمالية، ومناطــق تعديــن 
البوكســايت يف الزبــرية والبعيثــة يف منطقــي حائــل والقصيــم مــع مناطــق التصنيــع والتصديــر يف رأس اخلــري )رأس 
الــزور( علــى ســاحل اخلليــج العــريب، مشــال مدينــة اجلبيــل، ويبلــغ طــول اخلــط حنــو 1500كــم، وقــد بــدأ العمــل 
يف تشــغيله عــام 1432هـــ )2011م(، واملرحلــة الثانيــة مــن اخلــط: هتــدف إىل نقــل الــركاب والبضائــع، ويربــط 
العاصمــة الــرايض مــع منفــذ احلديثــة مــع األردن يف منطقــة اجلــوف مــروراً بســدير والقصيــم وحائــل، حيــث مت 
إنشــاء ســت حمطــات علــى اخلــط يف املناطــق الــي ميــر هبــا، ويبلــغ طولــه حنــو 1250كــم، ويلتقــي مــع قطــار 
التعديــن جنــوب اجلــوف، وينفصــل عنــه شــرق بلــدة الكهفــة فيمــا بــن منطقــي حائــل والقصيــم، حيــث يتجــه 
قطــار التعديــن حنــو اجلنــوب الشــرقي، فيمــا يتجــه قطــار الــركاب جنــوابً، وقــد بــدأ تشــغيله جزئيــاً يف أوائــل عــام 

1438هـــ )2017م(.
    ويف عــام 1430هـــ )2009م( بــدأ مشــروع  إنشــاء قطــار املشــاعر املقدســة لربــط املشــاعر مــع بعضهــا، 
بطــول حنــو 20كــم، ويف مرحلــة اتليــة لربطهــا مــع مكــة املكرمــة ومــع قطــار احلرمــن، ومت إنشــاء تســع حمطــات 
علــى اخلــط يف مشــاعر مــى وعرفــات ومزدلفــة، وبــدأ تشــغيله بكامــل طاقتــه عــام 1432هـــ )2011م(، حيــث 

ينقــل حنــو 70 ألــف حــاج يف الســاعة بــن املشــاعر.  
    كمــا مت إنشــاء مســار قطــار احلرمــن الــذي يربــط بــن مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة عــرب مدينــي جــدة ورابــغ، 
حيــث يبلــغ طولــه حنــو 480كــم، ويتميــز بكونــه خطــاً مكهــرابً، إضافــة إىل أنــه مزدوجــاً بــن مكــة املكرمــة وجدة، 
ومت إنشــاء مخــس حمطــات علــى اخلــط، منهــا: حمطتــان يف جــدة، وحمطــة يف كل مــن: مكــة، ورابــغ، واملدينــة، 

وســيبدأ تشــغيله فعليــاً أواخــر عــام 1438هـــ )2017م(.
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حقائق وأرقام.... موجزة:
• تبلــغ مســاحة اململكــة حنــو مليــوين كيلــو مــر مربــع، مُتثّــل حنــو )70%( مــن مســاحة شــبه اجلزيــرة العربيــة؛ البالغــة 

حنو )2,8( مليون كم2.
• يبلغ عدد مناطق اململكة اإلدارية )13( منطقة، تضم )135( حمافظة، وحنو )1521( مركزاً.

• أكــرب مناطــق اململكــة مســاحة املنطقــة الشــرقية، إذ تبلــغ مســاحتها حنــو )540,000( كــم2، مُتثــل حنــو 
)27,6% ( مــن مســاحة اململكــة. 

• أصغــر مناطــق اململكــة مســاحة؛ منطقــة الباحــة، إذ تبلــغ مســاحتها حنــو )12,000(كــم2، متثّــل حنــو 
اململكــة. مســاحة  مــن   )%0,6(

تبلــغ مســاحتها حنــو  الشــرقية، إذ  التابعــة للمنطقــة  • أكــرب حمافظــات اململكــة مســاحة؛ حمافظــة األحســاء 
)375,000( كــم2، متثّــل حنــو )69%( مــن مســاحة املنطقــة، حيــث تضــم أجــزاء كبــرية مــن الربــع اخلــايل.
• أصغــر حمافظــات اململكــة مســاحة؛ حمافظــة فيفــا؛ التابعــة ملنطقــة جــازان، إذ تبلــغ مســاحتها حنــو )160(كــم2.
مثــان دول عربيــة هــي: األردن، والعــراق، والكويــت، والبحريــن، وقطــر، واإلمــارات،  • جتــاور اململكــة بــرايً 

وعمــان، واليمــن، ويبلــغ جممــوع طــول خــط احلــدود مــع هــذه الــدول حنــو )4351(كــم.
• أطــول خطــوط احلــدود الربيّــة للمملكــة، خــط احلــدود الربيّــة بــن اململكــة واجلمهوريــة اليمنيــة، إذ يبلــغ طولــه 

حنــو )1327( كــم، وميثــل حنــو )29%( مــن جممــل طــول خــط احلــدود الربيّــة للمملكــة.
• أقصر خطوط احلدود الربيّة للمملكة، خط احلدود الربيّة بن اململكة ودولة قطر، إذ يبلغ طوله حنو )86( كم.

• ترتبــط اململكــة مــع الــدول اجملــاورة هلــا أبربعــة عشــر منفــذاً حــدودايً، حيــث ترتبــط مــع اليمــن أبربعــة منافــذ، 
ومــع األردن بثاثــة منافــذ، ومــع الكويــت مبنفذيــن، ومــع كل مــن: العــراق والبحريــن وقطــر واإلمــارات وعمــان 

مبنفــذ واحــد لــكل دولــة.
• تقــع ســبع مــن مناطــق اململكــة علــى احلــدود الربيّــة مــع الــدول اجملــاورة هلــا؛ فمــن الشــمال: تبــوك، واجلــوف، 
واحلــدود الشــمالية، واملنطقــة الشــرقية، ومــن الشــرق املنطقــة الشــرقية، ومــن اجلنــوب املنطقــة الشــرقية وجنــران، 

وعســري، وجــازان.
• جتــاور اململكــة وتقابلهــا حبــرايً عشــر دول، منهــا مخــس دول علــى خليــج العقبــة والبحــر األمحــر، حيــث جتاورهــا 
األردن، واليمــن، وتقابلهــا مصــر والســودان وإريــراي. يف حــن جتاورهــا وتقابلهــا علــى اخلليــج العــريب مخــس دول، 

حيــث جتاورهــا الكويــت، وتقابلهــا إيــران، والبحريــن، وجتاورهــا وتقابلهــا قطــر، واإلمــارات.
• يقــدر عــدد ســكان اململكــة وفقــاً لنتائــج املســح الدميوغــرايف عــام 1437هـــ  )2016م( )31,742,308( 

نســمة، مقارنــة مــع حنــو )27,236,156(نســمة حســب تعــداد الســكان عــام 1431هـــ )2010م(.
• تبلغ نســبة الســكان الســعودين من جممل الســكان يف اململكة وفقاً لنتائج املســح الدميوغرايف عام 1437هـ 

)2016م( حنو )63,2%(، يف حن تبلغ نسبة غري السعودين حنو )36,8 %(.
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• تبلــغ نســبة الذكــور الســعودين مــن جممــل الســكان الســعودين وفقــاً لنتائــج املســح الدميوغــرايف حنــو )%51(، 
يف حــن تبلــغ نســبة اإلانث حنــو )%49(.

• أكثــر مناطــق اململكــة يف عــدد الســكان؛ وفقــاً لنتائــج املســح الدميوغــرايف عــام 1437هـــ )2016م( منطقــة 
مكــة املكرمــة، إذ يبلــغ عــدد ســكاهنا )8,325,304( نســمة، ميثلــون حنــو )26,2 %( مــن ســكان اململكــة.
• أقــل مناطــق اململكــة يف عــدد الســكان، وفقــاً لنتائــج املســح الدميوغــرايف عــام 1437هـــ )2016م ( منطقــة 

احلــدود الشــمالية، إذ يبلــغ عــدد ســكاهنا )359,235( نســمة، ميثلــون حنــو )1,1%( مــن ســكان اململكــة.
• أكثــر حمافظــات مناطــق اململكــة يف عــدد الســكان، حمافظــة جــدة التابعــة ملنطقــة مكــة املكرمــة، إذ يبلــغ عــدد 

ســكاهنا ) 3,456,259( نســمة.
• تضــم اململكــة أربــع مــدن مليونيــة مــن حيــث عــدد الســكان، هــي: الــرايض )5,188,286( نســمة، وجــدة 
)3.430.697( نســمة، ومكــة املكرمــة )1,534,731( نســمة، واملدينــة املنــورة )1,100,093( نســمة، 

حســب تعــداد عــام 1431هـــ )2010م(.
• يبلغ معدل كثافة السكان يف اململكة حنو )16,2( شخص يف الكيلو مر املربع الواحد.

• أكثــر مناطــق اململكــة كثافــة يف الســكان، منطقــة جــازان، إذ يبلــغ معــدل الكثافــة الســكانية فيهــا حنــو )118( 
شــخصاً يف الكيلومر املربع الواحد.

• أقــل مناطــق اململكــة كثافــة يف الســكان؛ منطقــة احلــدود الشــمالية، إذ يبلــغ معــدل الكثافــة الســكانية فيهــا حنــو 
3,4 شــخص يف الكيلومر املربع الواحد.

• تبلغ مساحة الدرع العريب حنو )630,000 ( كم2،متّثل حنو )32 %( من مساحة اململكة.
•  تبلــغ مســاحة الرصيــف العــريب ) الغطــاء الرســويب( حنــو )1,330,000( كــم2، متثّــل حنــو )68%( مــن 

مســاحة اململكــة.
• تبلغ مساحة احلرّات يف اململكة حنو )90,000( كم2، تغطي حنو )4,6%( من مساحة اململكة.

• أكرب احلرّات يف اململكة؛ حرّة رهاط، إذ تبلغ مساحتها حنو )20,000(كم2.
• تعد حرّة السراة يف منطقة عسري أقدم احلرّات يف اململكة عمراً؛ إذ يراوح عمرها ما بن 30 - 25 مليون سنة.

• أحــدث الرباكــن نشــاطاً يف اململكــة؛ هــو الــربكان التارخيــي )حليــات الابــة (؛ الواقــع يف الطــرف الشــمايل 
الشــرقي مــن حــرّة رهــاط )حــرّة املدينــة(؛ جنــوب شــرق املدينــة املنــورة، والــذي اثر وتدفقــت محمــه حــى وصلــت 

إىل قــرب األطــراف الشــرقية للمدينــة املنــورة عــام 654هـــ )1256م(.
• أعمــق الفوهــات الربكانيــة يف اململكــة وأوســعها؛ فوهــة الَوَعبــة )مقلــع ِطميّــة(؛ يف حــرّة كشــب؛ إذ يصــل 
عمقها إىل حنو )220( مراً عن مستوى سطح األرض احمليط هبا، يف حن يبلغ طول قطرها حنو )2000( مر.
• أطــول األنفــاق )األانبيــب( الربكانيــة يف حــرّات اململكــة؛ كهــف أم جرســان؛ الواقــع يف حــرة خيــرب، إذ يبلــغ 

طولــه حنــو 1350 مــراً.
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• يعــد خمــروط جبــل كدمبــل يف حــرّة الــربك، الواقــع جنــوب غــرب بلــدة القحمــة يف منطقــة عســري، أشــهر خماريــط 
حــرّات اململكــة داخــل ميــاه البحــر األمحــر.

• أوســع املنخفضــات يف اململكة،منخفــض هرمــة؛ يف حــرّة هرمــة، إذ تبلــغ أبعــاده )6000 يف 4000 ( مــر، 
يف حــن يبلــغ عمقــه عــن مســتوى ســطح األرض احمليــط بــه حنــو)50 ( مــراً.

• يبلغ طول حافة طويق حنو )1200( كم.
• يبلغ طول حافة الُعُرمة حنو )400( كم.

• أعلــى اجلبــال يف اململكــة؛ جبــل السُّــودة – أحــد جبــال الســروات – الواقــع مشــال غــرب مدينــة أهبــا، إذ يبلــغ 
ارتفاعــه حنــو )3015( مــراً.

• أعلى جبال احلجاز،جبل ِورقان؛ الواقع جنوب غرب املدينة املنورة، إذ يبلغ ارتفاعه حنو )2393( مراً.
• أعلى جبال مدين؛ جبل فيحان من جبال اللوز؛ الواقع يف منطقة تبوك، إذ يبلغ ارتفاعه حنو )2549( مراً.

• أعلى جبال هضبة جند؛ جبل أجا؛ الواقع يف منطقة حائل، إذ يبلغ ارتفاعه حنو )1544( مراً.
• أعلــى قمــم حافــة طُويــق؛ قمــة فريــدة الّشــظية؛ الواقعــة مشــال غــرب مدينــة احلريــق يف منطقــة الــرايض، إذ يبلــغ 

ارتفاعهــا حنــو )1196( مــراً.
ــر )بطــن الطرفــاء(؛ الواقعــة جنــوب منفــذ بطحــاء احلــدودي مــع دولــة  • أخفــض منطقــة يف اململكــة؛ ســبخة احلُُم
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إذ يصــل مســتوى منســوب ســطحها إىل حنــو )24( مــراً حتــت مســتوى ســطح البحــر.

• تبلغ مساحة التجمعات الرملية يف اململكة حنو )635,000( كم2، متّثل حنو )33%( من مساحة اململكة.
• أكرب التجمعات الرملية يف اململكة الربع اخلايل، إذ تبلغ مساحته داخل اململكة حنو )430,000( كم2، 

من جممل مساحته البالغة حنو )550,000(كم2، ويغطي حنو )22 %( من مساحة اململكة.
• يبلغ طول نفود الّدهناء حنو )1200( كم.

• أعلــى كثبــان الربــع اخلــايل ارتفاعــاً عــن مســتوى ســطح البحــر داخــل اململكــة، يقــع يف رملــة الرمــرام، يف أطــراف 
الربــع اخلــايل اجلنوبيــة الغربيــة، مشــال غــرب حمافظــة خبــاش، شــرق جنــران، إذ يصــل ارتفاعــه إىل حنــو )1160( مــراً.

• أعلــى كثبــان  الربــع اخلــايل ارتفاعــاً عــن مســتوى ســطح االرض، يقــع يف رملــة ابــن ســعيدان؛ جنــوب عــروق 
الشــيبة، مشــال غــرب قلمــة الصّبيــات، إذ يبلــغ ارتفاعــه عــن مســتوى ســطح األرض حولــه حنــو )210( أمتــار.

• أعلــى كثبــان النفــود الكبــري ارتفاعــاً عــن مســتوى ســطح البحــر، يقــع يف رملــة الذئــب، غــرب جبــال املِْســمى، 
قــرب األطــراف اجلنوبيــة مــن النفــود الكبــري، إذ يصــل ارتفاعــه إىل حنــو )1200( مــر.

• أعلــى كثبــان النفــود الكبــري ارتفاعــاً عــن مســتوى ســطح األرض، يقــع غــرب رمــال الفحيثــة، مشــال منطقــة 
جلعــب، قــرب األطــراف اجلنوبيــة الغربيــة مــن النفــود الكبــري، إذ يبلــغ ارتفاعــه عــن مســتوى ســطح األرض حولــه 

حنــو )180( مــرا.
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• أعلــى كثبــان رمــال الدهنــاء ارتفاعــاً عــن مســتوى ســطح البحــر، يقــع يف رملــة األشــياخ، شــرق بلــدة احليانيــة، 
قــرب التقــاء رمــال الدهنــاء مــع النفــود الكبــري، إذ يصــل ارتفاعــه إىل حنــو )779( مــرا.

• أعلــى كثبــان رمــال الدهنــاء ارتفاعــاً عــن مســتوى ســطح األرض، نقــا يقــع يف عــرق الكّناســية، غــرب نقــا ابــن 
فجحــان، مشــال بلــدة أم رجــوم، شــرق بلــديت: األرطاويــة والقاعيــة، إذ يبلــغ ارتفاعــه عــن مســتوى ســطح األرض 

حولــه حنــو )120( مــرا.   
• أطــول األوديــة يف اململكــة، وادي الرُّمــة، إذ يبلــغ طولــه حنــو )510( كــم، يليــه وادي بيشــة )460(كــم، مث 

وادي احلمــض )400( كــم.
ــميم؛ الواقعــة علــى احلــدود بــن اململكــة وســلطنة  • أكــرب ِســباخ شــبه اجلزيــرة العربيــة مســاحة؛ ســبخة أم السَّ

عمــان، تليهــا ســبخة ُمطــي الواقعــة علــى احلــدود بــن اململكــة ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
• أكــرب  الِســباخ داخــل اململكــة مســاحة؛ ســبخة حضوضــاء؛ يف وادي الســرحان يف منطقــة اجلــوف واملعروفــة 

حاليــاً ابســم) نقــرة حضوضــاء(؛إذ تبلــغ مســاحتها حنــو)540 (كــم2.
• أكــرب القيعــان يف اململكــة مســاحة قــاع الســويرقية يف حمافظــة مهــد الذهــب يف منطقــة املدينــة املنــورة، إذ تبلــغ 

مســاحته حنــو)280( كــم2.
• يبلغ طول ساحل اململكة على خليج العقبة والبحر األمحر واخلليج العريب حنو )3800( كم.

• يبلــغ طــول ســاحل اململكــة علــى خليــج العقبــة والبحــر األمحــر حنــو )2600( كــم، منهــا حنــو )180( كــم 
علــى خليــج العقبــة.

• يقــع ســاحل اململكــة علــى خليــج العقبــة والبحــر األمحــر ضمــن أراضــي مخــس مناطــق إداريــة هــي: تبــوك، 
املدينــة املنــورة، ومكــة املكرمــة، وعســري، وجــازان.

• يبلغ طول ساحل اململكة على اخلليج العريب حنو )1200( كم.
• يقع ساحل اململكة على اخلليج العريب ضمن أراضي املنطقة الشرقية.

• يبلغ طول شرم أحبر على البحر األمحر حنو )9( كم.
• يبلغ طول خور اخلفجي على اخلليج العريب حنو )7( كم.

• يبلــغ عــدد اجلــزر التابعــة للمملكــة حنــو )1285( جزيــرة، منهــا حنــو )1150( جزيــرة يف البحــر األمحــر وخليــج 
العقبــة، ومتثّــل حنــو )89 %( مــن جممــل جــزر اململكــة، يف حــن يبلــغ عــدد اجلــزر الســعودية يف اخلليــج العــريب 

حنــو )135( جزيــرة، ومتثّــل حنــو )11%( مــن جممــل جــزر اململكــة.
• أكــرب اجلــزر الســعودية  مســاحة جزيــرة فرســان الكبــري – إحــدى جــزر أرخبيــل فرســان يف  منطقــة جــازان – 

الواقعــة يف البحــر األمحــر، إذ تبلــغ مســاحتها حنــو )380( كــم2.
• أكــرب اجلــزر الســعودية يف اخلليــج العــريب؛ جزيــرة أبــو علــي، الواقعــة مشــال اجلبيــل، إذ تبلــغ مســاحتها حنــو 

)59,3( كــم2.
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• تعــد جزيــرات: ثــريان وصنافــر؛ الواقعتــان يف مدخــل خليــج العقبــة مــع البحــر األمحــر، أكــرب اجلــزر الســعودية 
الواقعــة مشــايل البحــر األمحــر مســاحة، إذ تبلــغ مســاحة جزيــرة ثــريان )61,5 (كــم2، وجزيــرة صنافــر )24,5(كــم2.

• أبعد اجلزر السعودية عن الساحل يف البحر األمحر، جزيرة البغلة، إذ تبعد عنه حنو )57,8( ميًا حبرايً.
• أبعد اجلزر السعودية عن الساحل يف اخلليج العريب؛ جزيرة العربية، إذ تبعد عنه حنو )50( ميًا حبرايً.

• أعمــق نقطــة يف البحــر األمحــر تقــع وســط البحــر األمحــر؛ إىل اجلنــوب الغــريب مــن مدينــة جــدة؛ يصــل عمقهــا 
إىل حنــو )2900( مــراً.

• أعمق نقطة يف اخلليج العريب تقع قرب مدخل مضيق ُهرمز، ويصل عمقها إىل حنو )120( مراً.
• يبلــغ طــول البحــر األمحــر مــن مضيــق ابب املنــدب جنــوابً إىل رأس حممــد مشــااًل حنــو 1100 ميــل حبــري 

)2040 ( كــم.
• يبلــغ أقصــى عــرض للبحــر األمحــر حنــو 216 ميــًا حبــرايً )400( كــم؛ يف املنطقــة الواقعــة مبحــاذاة دائــرة 

العــرض 50َ  18ْ  مشــااًل تقريبــاً.
• تبلغ مساحة املسطحات املائية يف البحر األمحر حنو )450,000( كم2.

• يبلغ طول خليج العقبة من مضيق ثريان جنوابً إىل هنايته يف الشمال حنو 100 ميل حبري )180 ( كم.
• يبلــغ أقصــى عــرض خلليــج العقبــة حنــو 18 ميــًا حبــرايً )33( كــم؛ يف املنطقــة الواقعــة مبحــاذاة دائــرة العــرض 

26َ  28ْ  مشــااًل تقريبــاً.
• يبلغ طول اخلليج العريب من مضيق هرمز جنوابً إىل الفاو مشااًل حنو 600 ميل حبري )1100( كم.

• يبلــغ أقصــى عــرض للخليــج العــريب حنــو 243 ميــًا حبــرايً )450( كــم، يف املنطقــة الواقعــة مبحــاذاة دائــرة 
العــرض 35َ  26ْ  مشــااًل تقريبــاً.

• تبلغ مساحة املسطحات املائية يف اخلليج العريب حنو ) 235,000 ( كم2.
• أول منجم تعدين حديث يف اململكة هو منجم مهد الذهب، وقد بدأت عملية التعدين فيه عام 1359هـ 

)1939م(، تاه منجم الذهب يف ظلم، الذي بدأت عملية التعدين فيه عام 1370هـ )1950م(.
• يبلــغ عــدد مناجــم الذهــب املنتجــة يف اململكــة حــى عــام 1437ه )2016م( ســتة مناجــم، هــي: مهــد 

الذهــب، والصخيــربات، وبلغــة، واألمــار، والســوق، والدوحيــي.
• تتبــوأ اململكــة املركــز األول عامليــاً يف احتياطــي الزيــت، حيــث وصــل احتياطيهــا مــن الزيــت يف عــام 1436هـــ 

)2015م( إىل حنــو ) 266( مليــار برميــل، وميثّــل حنــو )20%( مــن االحتياطــي العاملــي.
• تعد بئر اخلري ) بئر الدمام 7(؛ أول بئر تنتج الزيت يف اململكة بكميات جتارية، وكان ذلك عام 1358هـ ) 1938م(.

• بلغ عدد حقول الزيت والغاز يف اململكة حى عام 1436هـ ) 2015م( ) 142( حقًا.
• أكرب احلقول البرولية الربيّة يف العامل، حقل الَغوار البرويل؛ الواقع يف املنطقة الشرقية.

• أكرب احلقول البرولية املغمورة يف العامل، حقل الّسفانية البرويل؛ الواقع يف اخلليج العريب.
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• تضم اململكة أكرب املوانئ العاملية لتصدير الزيت وهو ميناء رأس تنورة.
• تتبوأ اململكة املركز الرابع عاملياً يف احتياطي الغاز، حيث وصل احتياطيها من الغاز يف عام 1436هـ 

)2015م( إىل حنو ) 303( تريليون قدم مكعب قياسي.
• تتبوأ اململكة املركز السادس عاملياً يف احتياطي الفوسفات.

• بلــغ طــول شــبكة الطــرق املعبــدة يف اململكــة أبنواعهــا حــى عــام 1437هـــ )2016م( حنــو )64,000( 
كيلومــر.

• أول طريــق معبــد يف اململكــة أنشــئ عــام 1344هـــ )1925م( يربــط بــن مكــة املكرمــة والطائــف، تــاه طريــق 
الرايض األحساء يف عام 1347هـ )1927م(.

• بلغ طول شبكة خطوط سكة احلديد يف اململكة حى عام 1437هـ )2016م( حنو 4250 كم.
• أول خط سكة حديد يف اململكة أفتتح عام 1371هـ )1951م( ويربط بن ميناء الدمام والرايض.

• بلــغ عــدد املطــارات يف اململكــة حــى عــام 1437هـــ )2016م( 27 مطــاراً، دوليــاً، وإقليميــاً، وحمليــاً، منهــا 
6 مطــارات دوليــة يف كل مــن: الــرايض، وجــدة، والدمــام، واملدينــة املنــورة، والطائــف، والقصيــم.

• بلــغ عــدد اجلامعــات يف اململكــة حــى عــام 1437هـــ )2016م( )39( جامعــة، منهــا )28( جامعــة حكوميــة.
• تتبوأ اململكة املركز األول عاملياً يف جمال حتلية املياه املاحلة.

• أكــرب الســدود يف اململكــة مــن حيــث الســعة والتخزيــن، ســد امللــك فهــد علــى وادي بيشــة، يليــه ســد وادي 
حلــي، مث ســد وادي بيــش.

• تعــد حبــرية دومــة اجلنــدل يف منطقــة اجلــوف أكــرب البحــريات االصطناعيــة يف اململكــة؛ إذ تبلــغ مســاحتها حنــو 
1,8 كــم2، تتغــذى مــن ميــاه الصــرف الزراعــي. 

• يعــد موقــع الشــوحيطية األثــري يف منطقــة اجلــوف، أقــدم املواقــع اإلســتيطانية البشــرية يف اململكــة؛ حيــث يعــود 
إىل العصــر احلجــري القــدمي األدىن، ويقــدر عمــره بنحــو مليــون ســنة.

لليونســكو وهــي: مدائــن صــاحل  العاملــي  الــراث  أثريــة يف اململكــة ضمــن قائمــة  • مت تســجيل أربــع مواقــع 
)احلجــر( عــام 1429هـــ )2008م(، وحــي الطريــف يف الدرعيــة التارخييــة عــام 1431هـــ )2010م(، ومدينــة 
جــدة القدميــة عــام 1435هـــ )2014م(، ومواقــع الرســوم الصخريــة يف ُجّبــة والشــوميس يف منطقــة حائــل عــام 

1436هـــ )2015م(.
• يعد بئر هداج بتيماء من أقدم موارد املياه يف شبه اجلزيرة العربية وأشهرها.

• توجــد يف اململكــة يف منطقــة القصيــم؛ أكــرب مزرعتــن للنخيــل يف العــامل، تضــم كل واحــدة منهمــا حنــو ربــع 
مليــون خنلــة.

• تضــم اململكــة 14حمميــة طبيعيــة بريــة وحبريــة، إضافــة إىل بعــض احملميــات املقرحــة الــي تشــرف عليهــا اهليئــة 
الســعودية للحيــاة الفطريــة.
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• أول منطقــة تشــرق عليهــا الشــمس مــن اململكــة منطقــة أم الزمــول جنــوب شــرقي اململكــة؛ فيمــا بــن منفــذ 
الربــع اخلــايل مــن الشــمال، ومركــز عــردة مــن اجلنــوب، وآخــر منطقــة تغــرب فيهــا الشــمس مــن اململكــة جزيــرة 

ثــريان ورأس الشــيخ محيــد مشــال غــريب اململكــة، عنــد التقــاء خليــج العقبــة مــع البحــر األمحــر.
• يبلــغ عــدد خرائــط األســاس الطبوغــرايف للمملكــة مقيــاس رســم 1: 50.000؛ الــي أنتجتهــا إدارة املســاحة 

اجلويــة يف وزارة البــرول والثــروة املعدنيــة )2315( خريطــة.
• يبلــغ عــدد اخلرائــط  الطبوغرافيــة للمملكــة مقيــاس رســم 1: 100.000؛ الــي أنتجتهــا إدارة املســاحة اجلويــة 

يف وزارة البــرول والثــروة املعدنيــة لتغطيــة الربــع اخلــايل )174( خريطــة.
• يبلــغ عــدد اخلرائــط الطبوغرافيــة للمملكــة مقيــاس رســم 1: 250.000؛ الــي أنتجتهــا إدارة املســاحة اجلويــة 

يف وزارة البــرول والثــروة املعدنيــة )136( خريطــة.
• يبلــغ عــدد اخلرائــط الطبوغرافيــة للمملكــة مقيــاس رســم 1: 500.000؛ الــي أنتجتهــا إدارة املســاحة اجلويــة 

يف وزارة البــرول والثــروة املعدنيــة )43( خريطــة.
املســاحة  هيئــة  أنتجتهــا  الــي  1: 250.000؛  رســم  مقيــاس  للمملكــة  اجليولوجيــة  اخلرائــط  عــدد  يبلــغ   •

العــريب. الــدرع  إقليــم  تغطــي  خريطــة،   )78( الســعودية  اجليولوجيــة 
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املصطلحات احمللية لوصف بعض املظاهر الطبيعية والبشرية:
   هنــاك بعــض املظاهــر واملعــامل يطلــق عليهــا وصفــاً حمليــاً خمتلفــاً مــن منطقــة ألخــرى، مــن واقــع البيئــة احملليــة 
لــكل منطقــة، وغالبــاً مــا يكــون هــذا الوصــف مرتبطــاً بشــكل املعلــم أو تكوينــه أو هيئتــه أو مظهــره أو حجمــه؛ 
إذ يطلــق مثــًا علــى بعــض اجملــاري املائيــة يف منطقــة مــا اســم )شــعيب(، ويف منطقــة أخــرى اســم )رجلــة(، ويف 
منطقة اثلثة اســم )شــغية(، ويف رابعة اســم )شــجنة(. وهناك بعض األوصاف تســتخدم يف منطقة ملعلم حمدد، 
ويطلــق الوصــف نفســه علــى معلــم خمتلــف يف منطقــة أخــرى، مثــل وصــف اخلــور؛ فهــو يطلــق علــى البئــر املاحلــة 

يف منطقــة، وعلــى جمــرى مائــي يف منطقــة أخــرى، وعلــى لســان حبــري ضحــل يتعمــق يف اليابســة يف اثلثــة.
   وقــد أعتمــد يف إيــراد التفســري اللغــوي هلــذه املصطلحــات علــى الوصــف احمللــي، واملاحظــة الشــخصية خــال 
األعمــال امليدانيــة؛ الــي أتيت غالبــاً موافقــة ملــا ورد يف بعــض معاجــم اللغــة العربيــة، ومصــدر هــذه املصطلحــات 

إصــدارات هيئــة املســاحة اجليولوجيــة الســعودية.
وفيما يلي أهم املصطلحات احمللية لوصف بعض املظاهر الطبيعية والبشرية يف اململكة:

أبرق، أابرق: املرتفع ختتلط فيه احلجارة والرمل.
أبطح، أابطح: بطن الوادي، وهو املسيل الواسع فيه الراب ودقيق احلصى.

أثلب، أاثلب: اهلضاب املنفردة حتيط هبا الرمال.
أرخم، أراخم، رمخان: اجلبل األسود خيتلط به اللون األبيض.

أدهم، دهم: مرتفع صخري مميز عما حوله بلونه.
أشرير: نبااتت ملحية ساحلية، وتسّمى القرم والقنديل والشورة،وهي فصيلة نبااتت املاجنروف.

أشعل، شعالن: مرتفع صخري مميز عما حوله بلونه.
أصفر، صفران: مرتفع صخري  مييل لونه للصفار.

إصبع، أصابع: جبل صغري دقيق.
بئر، آابر: ما حفر من األرض الستخراج املاء؛ مطوية ابحلجارة.

ابحة: األرض السهلة الواسعة وسط املرتفعات.
ابطن: مسيل املاء يف الغليظ من األرض.

ابعجة: جمرى مائي.
برتاء، برت: مرتفع رملي منفصل عن الكثبان.
حَبرة: جمرى مائي متسع قليًا سهل االحندار.

بدع، بدائع: البئر، ويطلق على التجمع السكاين أو الزراعي، الذي نشأ حوهلا.
بربك: جممع املياه يف اخلباري والفياض.

برقاء، بُرق: انظر أبرق.
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ِبركة، ِبرك: حوض طبيعي أو صناعي جلمع املياه.
بسيطاء: األرض املنبسطة واملستوية.

بطن: مكان واسع منخفض عما حوله، ويطلق على جمرى الوادي.
بُقشة: جممع مياه.
بليدة: جممع مياه.

بندر: مكان لرسو القوارب.
بنّية، بنااي: مرتفع رملي، أو ما يبى على الرمل لاستدالل به.

ِبين: مرتفعات صخرية أو رملية متشاهبة.
بياض: األرض البيضاء خفيفة الرمل.

تل، تلول، تالل: مرتفع من الرمل واحلجارة والراب.
تلعة، تالع: مسيل املاء يف صدور اجلبال واملرتفعات.

ثغب: املاء املستقر؛ الذي حيري ملدة قصرية يف جمرى الوادي بعد جراينه.
ثلمة: الفجوة يف اجلبل، وتطلق على املمر الضيق يف املرتفع.

ثـََفن: األرض الغليظة خيالطها الرمل وال تنبت األشجار.
َثَد: البئر الصغرية أو احلفرة؛ ماؤها قليل غري اثبت.

َثِيلة، ثائل: حفر يف بطون األودية ال يبقى ماؤها طويًا.
ثنّية، ثنااي: الدرب الضيق بن مرتفعن.

جادة: أثر الدواب وطرقها.
جال، جيالن: واجهة صخرية ممتدة طولياً، شديدة االحندار، وهي أقل من احلافة ابإلرتفاع والطول.

ُجب، جبّية: البئر غري املطوية.
جبل، جبال: املرتفع الصخري.

َجبلية: بئر، وتكثر يف الربع اخلايل.
ُجبو: احلوض الطبيعي يف الصخر؛ تتجمع فيه املياه.

جذماء: هناية العروق الرملية.
ِجذيبة، جذايب: مرتفع صغري ذو لون أسود، كما تطلق على جماري الشعاب الصغرية.

جرعاء: األرض الرملية املنبسطة املنبتة،وتطلق على بعض املنخفضات داخل النفود.
ُجرف: حافة منحوتة شديدة االحندار.

ُجريباء: منطقة حصوية مستوية ال تنبت.
جزيرة، ُجُزر: ما أحاط به املاء من اليابسة، كما يطلق على املرتفع الرملي وسط السبخة.

ِجسرة: أرض با رمل ممتدة وسط الرمال.



هيئة املساحة اجليولوجية السعودية 1438ه - 2017م162

ُجفرة، َجُفر: احلفرة الواسعة، ويطلق اجلفر على البئر واسعة الفوهة.
ِجله: أرض مستوية ذات حجارة سوداء.

جندل، جنادل: جاميد صخرية متطامنة.
جندلية: األرض الوعرة تنتشر فيها الصخور املتطامنة.

جهراء: ما استوى من األرض ليس فيه شجر وال آكام.
جو: ما اخنفض عما حوله من األرض.

َجوب: منطقة منخفضة عما حوهلا.
ِجيبان: مداخل األرض املنخفضة.

حافــة، حافــات: واجهــة صخريــة ممتــدة طوليــاً، شــديدة االحنــدار مــن جهــة، ومتدرجــة االحنــدار مــن اجلهــة 
األخــرى، وهــي أكــرب مــن اجلــال مــن حيــث االرتفــاع والطــول. 

حالة: شعاب رملية حبرية تغمرها مياه البحر، وقد تظهر أجزاء منها يف حالة جزر البحر، تكثر يف اخلليج العريب.
حايرة، حواير: مكان حيري فيه املاء، وتنبت األعشاب فيه.

حبل: الرمل املستطيل املنقاد.
حتيفة، حتايف: أرض مستوية قليلة املعامل.

ِحجرة: أرض حجرية وعرة املسالك.
حدابء: الغليظ الواسع من األرض؛ املرتفع وسطها.

َحّرة،حّرات،ِحــرار:أرض ذات حجــارة خنــرة ســود؛ تطلــق علــى الطفــوح الربكانيــة املتدفقــة مــن الــربكان املعروفــة 
ابلابــة، كمــا تطلــق علــى احلقــول الربكانيــة الواســعة.

َحرجة: أرض يكثر فيها الشجر.
حزم: ما غلظ من األرض وارتفع.
ُحسو، ِحِسي: بئر صغرية وضيقة.

ِحشة، ِحشاش: أرض حجرية سوداء، قليلة اإلرتفاع.
حصاة: الصخرة العظيمة، وتطلق على املرتفع الصخري املنفرد الصغري.

ُحفرة: ما حفر من األرض، ويطلق على البئر.
احلقف: احننائة الكثيب الرملي واعوجاجه،كما يطلق على احنناءات جماري املياه. 

ِحقنة: منخفض دائري عميق بن الرمال يضيق إبجتاه القاع.
حالة، ِحلي، حال: مرتفع صخري ذو لون أسود، أصله بركاين.

محاد: منطقة سهلية ذات حجارة صغرية.
مَحّة: جبل أسود اللون.

محراء، مُحر: صخرة عظيمة محراء، وقد تطلق على اجملموعة منها.
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حوااي: منخفضات حتتفظ ابملاء.
ِحُنو: منعرج الوادي.

حومة: حومة الرمل معظمه أو أشد موضع فيه.
حيد: السناف.

ِحيش: النخل الكثيف املتشابك.
خب، ُخبوب: أرض منخفضة بن كثيبن من الرمال.

خبت، خبوت: املتسع املنبسط من األرض؛ خاصة قرب السواحل.
خرباء، خباري، خرباوات: أرض منخفضة تتجمع فيها مياه األمطار، تشبه القاع، إال أهنا أصغر منه.

ِخر: جمرى مائي صغري.
خرزة: الصخرة الكبرية الصلدة املنفردة.
خرشاء: املرتفع اجلبلي املتضرس القمم.

َخرم: منفذ صعب يف اجلبال.
ُخرمة: ممر بن املرتفعات.

خشم، ُخشوم: نتوء صخري ابرز من اجلبل.
خط: طريق.

ُخطوة: ممر بن قمتن متر عربه طرق الدواب.
خفس: اهنيار يف سطح األرض، قد يكون دحًا أو عيناً.

َخَفق: منخفض على هيئة خرباء أو سبخة واسعة.
خل: الطريق بن كثبان رملية.
ِخّلة: الطريق ينفذ بن رملتن.

خليج: شرم من البحر داخل اليابسة.
خليقــة: حفــرة طبيعيــة عميقــة كالبئــر، كمــا تطلــق علــى االهنيــار األرضــي أو اخلفــس، وتكــون علــى هيئــة ثقــب 

أو حفــرة واســعة.
مَخيلة: أرض ذات شجريات كثيفة.

َخنقة: الشعيب الضيق، ويطلق على املكان الضيق من الوادي.
خــور: املنخفــض مــن األرض علــى هيئــة جمــرى مائــي، ويطلــق علــى احلفــرة ذات املــاء املــاحل، كمــا يطلــق علــى 

اجلــزء الضحــل مــن ميــاه البحــر املتعمــق داخــل اليابســة.
خوي: الوطأة بن اجلبلن.

ِخيسة، خيس: الصغري من النخل.
خيط، خيوط: كثيب رملي صغري ممتد طولياً منفرداً.
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خيف: صدر اجلبل، ويطلق على املزارع يف سفوح اجلبال.
دارة: أرض مستوية مستديرة حتيط هبا املرتفعات أو الرمال، كما تطلق على بعض الفوهات الربكانية يف بعض احلرّات.

ية: طريق ترايب مستقيم يف الغالب، يكثر يف املنطقة الشرقية. دابَّ
ِدِبدبة: أرض مستوية ذات حجارة صغرية ورمل.

َدِبل: جمرى مائي صغري حتت األرض.
َدثّة: األرض ذات الرمل اخلفيف.

دحــل، ُدحــول: كهــوف ومغــارات طبيعيــة يف ابطــن األرض، تكــون فوهتهــا علــى هيئــة ثقــوب أو حفــر واســعة، 
قــد تتجمــع فيهــا امليــاه.

َدحلة، ِدحال: جمرى السيل قليل االحندار، كثري النبات.
درب: طريق، ويطلق على طرق القوافل القدمية.

ِدرثوم: مرتفع رملي به بعض الشجريات.
ِدعب: جمرى السيل الصغري.

َدَعكة: منطقة رملية قليلة االرتفاع غري مستوية.
ُدغم: املرتفعات اجلبلية متيل إىل احلمرة. 

دف: األرض الدمثة يف سفح اجلبل.
ُدقم: خشم صخري متعمق يف شاطئ البحر.

دِكاكة: ما استوى من الرمل وغلظ.
َدوحة: جزء ضحل من مياه البحر متعمق ابليابسة.

ُدوخيلة: جمرى مائي.
الذالق: ظهر الكثيب الرملي الدقيق احلاد املمتد على طول الكثيب.

رأس: جزء من اليابسة داخل البحر.
راّبض: الناعم من الرمل يصعب السري عليه.

ِرِثة: مرتفع رملي مميز بن الكثبان الرملية.
رِجلة: جمرى السيل الصغري.

رِجم، رجوم: عامة من احلجارة على مرتفع، يهتدى هبا.
رحبة: منطقة سهلة واسعة وسط الطفوح الربكانية.

ِرس: البئر املطوية ابحلجارة ذات املاء القليل.
َرَضمة، رضم: الصخرة الكبرية، وتطلق على املرتفع الصخري املتطامن.

رَكية، ركااي: البئر الصغرية، ويطلق على احلوض الكبري.
ُروثية: جمرى السيل الصغري.
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روضــة، روضــات، رايض: األرض املنخضــة تســريض فيهــا ميــاه الســيول، ســطحها يتكــون مــن الطــن والرمــل، 
فهــي منبتــة، كمــا تطلــق علــى التجمــع الســكاين الــذي يقــوم عليهــا.

َرهوة: املنطقة املرتفعة املستوية.
رِيش: املرتفعات الصغرية املمتدةكالسناف.

رِيع: الطريق أو املنفذ املنفرج يف اجلبل، أو بن جبلن.
ِزابرة، زابير: املرتفع املتزبّر من الرمل فوق الكثيب.

زرابن: مرتفعات بركانية صغرية ومتشاهبة ومتجاورة متتد على خط مستقيم.
زريب: منطقة مستوية حتيط هبا الرمال من جهات ثاث.

َزور: األرض الضيقــة الــي حتيــط هبــا اجلبــال، كمــا تطلــق علــى األرض الــي تغطيهــا ميــاه البحــر الضحلــة والــي 
قــد تتعــرى وقــت اجلــزر.

سائلة: جمرى منبسط جتري فيه السيول.
ساِحبة: جمرى مائي.

سادة: مرتفع صخري أو رملي يعرض الوادي أو الطريق.
ساقية: جمرى صغري ملياه السيول.

ساهبة، َسَهب، ِسهبان: جماري املياه املنحدرة من األرض يف سهولة.
سبخة، ِسباخ: أرض منخفضة ذات نز وملح.

َسَحق، ِسحقان: جمرى مائي منبسط.
ِسر: بطن الوادي، ويطلق على بعض اجملاري املائية.

ِسليل: جمرى املاء يف الوادي أو وسطه، واٍد واسع ينبت السلم والسمر.

مسراء، مسر: صخرة عظيمة مسراء اللون، وقد تطلق على اجملموعة منها.
ِسناف، ِسنفان: تكوين جبلي على هيئة حاجز ميتد طولياً له ظهر دقيق متضرس.

ِسهلة: أرض مستوية مغطاة برمال خفيفة.
َسواح، سيح: منطقة اتساع الوادي وانبساطه.

سوداء، سود: سفح مستو كثري احلجارة السوداء.
شامة: سهل من الرمال غليظ مييل للسواد.

شبك، ُشبوك: بئر.
ِشجنة: جمرى السيل الصغري.

شرم، ُشروم: جزء من البحر يشق اليابسة، هناايت األودية العميقة الي تغمرها مياه البحر.
ِشطنة: فرع الوادي أو الشعيب.

ِشعب: جمرى مائي ضيق يف اجلبل.
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ِشعب ُمرجاين، ِشعاب: صخور مرجانية تغمرها مياه البحر، وقد يربز جزء منها يف حالة اجلزر.
َشَعفة، شعف، ِشعاف: ظهر اجلبل املنبسط.

َشعيب، ُشعبان: جمرى السيل.
ِشغية: فرع الوادي أو الشعيب.

ِشقة، ِشقاق، ِشقق: األرض السهلة املستوية بن عروق الرمال، الفرجة بن حبلن رملين.
شقراء: صخرة عظيمة شقراء اللون، وقد تطلق على اجملموعة منها.

شهباء: صخرة عظيمة شهباء، وقد تطلق على اجملموعة منها.
صدر: أرض منبسطة يف سفح اجلبل.

ُصفاة: الصخرة امللساء.
صفــراء: صخــرة عظيمــة صفــراء اللــون، وقــد تطلــق علــى اجملموعــة، كمــا تطلــق علــى األرض املتضرســة ذات 

احلجــارة الصفــراء.
ُصلب: املكان الغليظ.

صلعاء: مرتفع من الرمل ال نبات فيه.
ُصّمان: كل أرض صلبة ذات حجارة ورمل.

ُصّوان: ضرب من احلجارة شديد السواد.
صيهد، صياهد: أرض مرتفعة قليًا عما حوهلا تغطيها الرمال اخلفيفة.

ِضلع، ِضلعان، ُضلوع: اجلبل املستدق.
طاروق: درب منحدر.

ِطبق: حافة صخرية ترتفع على ضفة الوادي أو الشاطئ.
ِطراق: جمموعة من املرتفعات الصغرية املمتدة بشكل طويل.

َطرُعوزة: مرتفع رملي.
ِطعس، طُعوس: قمة رملية وسط الرمال، ويطلق على الكثيب الرملي.

َطفَّة: أرض سبخة.
ُطوي: البئر املطوية.

طويل: املرتفع عما حوله.
َظهرة: ما غلظ من األرض وارتفع، األرض املنبسطة فوق املرتفعات.

عائلة: جمرى السيل الصغري.
عائِرة: مسيل للماء.

َعَبل: مرتفع من املرو األبيض.
ِعبلة: أرض حمدبة تغطيها رمال خفيفة.



167 هيئة املساحة اجليولوجية السعودية 1438ه - 2017م

ُعثمور: أرض وعرة ذات رمل خفيف خمتلط مع شجريات.
ِعد: بئر غزيرة ال ينقطع ماؤها.

عدامة، عدامي: ما ارتفع من الرمل عما حوله.
عدانة: ما ارتفع من الرمل عما حوله.

ُعرف: مرتفع صخري ممتد دقيق الظهر، يشبه السناف.
ِعرق، ُعروق: احلبل من الرمل املمتد مع األرض.

ُعرقوب، َعراقيب: الكثبان الصغرية يف بداية منوها.
َعفجة: أرض ذات رمل تكثر فيها الشجريات.

َعَقبة: الطريق اجلبلي الوعر.
ُعقلة: احلفرة يف الوادي يستخرج منها املاء، كما تطلق على التجمع السكاين الذي يقوم عليها.

علم: اجلبل الطويل، أو املرتفع الرملي يستدل به.
عمود: جبل خمروطي.

عني، عيون: ينبوع املاء الطبيعي.
عيوة: الوادي الكبري الواسع ترفده أودية كثرية، مشتقة من عوى السيل يف الوادي أي اشتد جراينه.

غابة: املوضع كثري األشجار.
غار: جتويف أو مغارة يف اجلبل، وهو أصغر من الكهف.

غاِرب: املنطقة املنخفضة بن قمتن تشبه السرج.
غاوية: جمرى مائي كثيف الشجر.

ِغّبة: منطقة حبرية ضحلة املياه.
َغِبّية، غبااي: أرض منخفضة يكثر فيها الشجر.

غدير، ِغدران: املاء املتبقي يف جمرى الوادي بعد جراينه، مستنقع من السيل.
ُغر: جمرى املاء الدقيق.

ُغرمول، غراميل: الرمال املتجمعة، ويطلق على الصخور الدقيقة املنتصبة كاألعمدة الواقعة قرب التجمعات 
الرملية، والي هذبتها الرايح احململة ابلرمال.

َغضراء: أرض جصّية.
غيل: املاء القليل الدائم اجلراين يف جماري األودية.

فاج: جمرى مائي.
فاو: الثغرة أو الفتحة بن املرتفعن.

فج: الطريق الواسع بن جبلن.
فردة، فريدة، فرايد: اجلبل الصغري املنفرد.
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َفرشة: أرض منخفضة تتجمع فيها مياه األمطار، ويكثر فيها النبات.
فرع: جمرى املاء إىل الشعب.

ِفشت،فشــوت: منطقــة تتكــون مــن صخــور مرجانيــة وحجــارة يف قــاع البحــر، تكثــر يف اخلليــج العــريب، وقــد 
تظهــر بعــض أجزائهــا يف حالــة جــزر البحــر.

ِفقرة: قمة جبلية صعبة املرتقى.
فلق، فُلوق: املطمئن من األرض بن مرتفعن رملين، تكثر يف النفود الكبري.
فوهة: جتويف بركاين مستدير الشكل يف الغالب، ميثل خمرج احلمم الربكانية.

فيضة، فياض: أرض منخفضة منبتة تفيض فيها مياه األودية واألمطار.
قارة، قور: اجلبل الصغري الدائري الشكل، املتكون من احلجر الرملي أو اجلريي.

قاطــور؛ قواطــري: امليــاه املنحــدرة مــن الــربك يف أعــايل اجلبــال علــى هيئــة مســاقط ضعيفــة التدفــق، ويســمى 
انقــوط وقطّــار. 

قاع، قيعان: جممع مياه مســتوى الســطح تتجمع فيها مياه األمطار، يتكون ســطحه من الطن، فهو غري منبت.
َقرشع: أرض حجرية غليظة.

قرعاء: األرض اخلالية من النبات.
قرن: قطعة منفردة من اجلبل أو قمة مميزة.

ِقري: جمرى مائي.
َقّصار: شعب مرجاين، أصغر من الفشت.

قصيمة، قصائم: رمل ينبت الغضا واألرطى.
ِقطعة: شعب مرجاين، أصغر من القّصار.

قـََعد: مرتفع رملي يف أرض منبسطة، الرمل املتزبر املرتفع املنعزل، ويكثر يف الربع اخلايل.
قلتة، ِقالت: حفرة صخرية تتجمع فيها املياه يف اجلبال مكونة برك طبيعية.

قـُّلة: رأس اجلبل وقمته الصّماء، وتسّمى قّنة.
قـُُلمة: بئر أنبوبية، وقد تكون فّوارة.
قُليب: اجلبل الصغري بن مرتفعن.

َقليب، قُلبان: البئر الواسعة.
قهب، ُقهبان: تكوين جبلي ممتد له ظهر حمدب ذو لون أغرب.

َقهرة، قهر: قمة اجلبل املرتفعة صعبة املرتقى.
قوز، قيزان: ما استطال من الرمل واستدق منه.

قونسة: الرمل املنبسط.
قويد: مرتفع ممتد بشكل طويل من جبال صغرية، أو هضاب، أو تال.
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كبع: أرض منخفضة.
ُكراع: الذراع الناتئ من احلرّة، كما تطلق على الشرم البحري.

كسر: شق أو منخفض يلزم مياه األمطار.
كهف: جتويف أو مغارة يف اجلبل، وهو أكرب من الغار.
البة: طفوح بركانية تتكون من صخور البازلت السوداء.

لبب: املسرق واملنحدر إحنداراً خفيفاً من الرمال.
جِلم: األرض املنبسطة احملاطة ابجلبال هلا منفذ ضيق.

ِلســان: جــزء مــن البحــر داخــل اليابســة علــى شــكل لســان، ويطلــق علــى الــربوز الرملــي الــذي خيالــف يف اجتاهــه 
جمــرى الرمــل حولــه.

لُغف: املنخفض من األرض جبانب الرمل املمتد.
اللهــد: اجلانــب الشــديد االحنــدار مــن الكثيــب الرملــي املعاكــس الجتــاه الــرايح، وهــو صعــب االجتيــاز حلركــة رمالــه.

َمتنة: ما صلب من األرض وارتفع.
ِمتياهة: منطقة سهلية واسعة قليلة املعامل.
جمرى: أخفض مكان يف جمرى الوادي.

حمامة: أرض مستوية حماطة بتال أو مرتفعات، كما يطلق على بعض مصائد مياه األمطار.
حِمري: أرض منخفضة تتجمع فيها مياه املسايل، وتكون يف هناية املسيل.

خمرم: ما ضاق من الوادي.
مدق: طريق الدواب.

مذروب: مرتفع صخري خمروطي الشكل.
مربخ: أرض مستوية تغطيها الرمال الناعمة.

مرسى: موضع حبري طبيعي يكون ضحًا وحممياً من األمواج، وهو صاحل لرسو القوارب.
ُمرّصص: البئر املطوية.

مركز: موقع للمراقبة أو التفتيش، ويطلق على بعض التجمعات السكانية.
مركوز: اجلبل املخروطي.

ِمشــاش: حفــر يف بطــون األوديــة واخلبــاري الســتخراج امليــاه ينضــب ماؤهــا عندمــا تقــل األمطــار، كمــا يطلــق 
علــى بعــض التجمعــات الســكانية الــي تقــوم عليــه.

مصمد: أرض منخفضة تتجمع فيها املياه وال تنبت.
مضيق: املكان الضيق من الوادي.

ُمعيزيلة: قطعة من الرمل تنفصل عن الرمل الكثري.
َمغيال: مكان تتجمع فيه مياه األمطار يف جمرى الوادي، ويبقى مدة طويلة.
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مقر: منخفض صغري تتجمع فيه املياه.
َمقرح: املرتفع من الطريق.

مكمــن: مــكان لتجمــع ميــاه األمطــار، يطلــق علــى الفوهــة الربكانيــة املفتوحــة مــن أحــد جوانبهــا يف بعــض 
احلــّرات.

ممر: الطريق الضيق بن علمن.
منقع، مناقع: أرض منخفضة تتجمع فيها املياه، أو تنتهي فيها جماري األودية.

انزية، نوازي: قمة رملية مرتفعة من الكثيب الرملي.
انصفة: جمرى مائي يُنّصف املرتفعات، وتطلق على التجمع السكاين الذي يقوم عليها.

انظرة، نواظر: قمة رملية ترتفع على أطراف الكثبان.
نبع: العن أو اجلدول كثري املاء.

نبوة: أرض رملية مرتفعة عما حوهلا قليًا.
ِنصلة: صخرة عظيمة، وتطلق على املرتفع الصخري املنفصل.
نظيم: الشعيب فيه غدران متواصلة قريب بعضها من بعض.

نَغر: عن املاء املاحل.
نفود: الرمال العظيمة املراكمة.

نِقا،نقيان، نقي: ما أستدق وارتفع من القمم الرملية وسط الكثبان.
نِقرة: منخفض شديد االحندار بن الرمال.

نِقعة: منخفض تتجمع فيه املياه.
نيد )جند(: املنطقة املستوية يف صدر اجلبل أو بن قمتن.

هبية: بئر غري مطوية.
َهجلة، ِهجال: منخفض من األرض تتجمع فيه املياه، وتكثر فيه األشجار.

ِهذلول: التل الصغري، ويطلق على مسيل املاء الصغري.
هضبة، ِهضاب: ما ارتفع من األرض وامتد، وهي ذات رؤوس متعددة.

مهجة: البئر ذات املاء املاحل.
وادي: مفرج بن جبال أو تال أو آكام جتري فيه مياه األمطار، جمرى مياه السيل الواسع.

وَشل: املاء القليل املتحلب.
وقر: حفرة صخرية تتجمع فيها املياه.



     استشعاراً من هيئة املساحة اجليولوجية السعودية بواجبها كجهة علمية متخصصة يف 

علوم األرض املختلفة، وبام توفر لدهيا من معلومات وإحصائيات - كانت نتاج أعامهلا 

واألطوال  املساحات  وقياس  باألعداد  ترتبط   - املختلفة  اململكة  أرايض  يف  احلقلية 

يف  والبرشية  الطبيعية  واملعامل  بالظاهرات  املتعلقة  وغريها؛  واملسافات  واالرتفاعات 

اململكة؛ إضافة إىل ما توفر من معلومات وإحصائيات من مصادر أخر ، وإيامناً منها 

بأمهية مجع وتوحيد وتدقيق تلك املعلومات واإلحصائيات يف مصدر واحد، أصدرت 

اجلهات  خيدم  مرجعاً  ليكون  وأرقام)  حقائق   .... السعودية  العربية  (اململكة  كتاب 

احلكومية والباحثني واملهتمني وكافة رشائح املجتمع.

     وقد القى الكتاب بعد صدوره ترحيباً وثناءً واسعني، حيث شجعت تلك الردود 

حة. اإلجيابية اهليئة عىل إعادة إصداره يف طبعة ثانية مزيدة ومنقّ

وإحصائيات  معلومات  إىل  إضافة  اململكة،  عن  عامة  معلومات  الكتاب  حيوي       

تفصيلية عن التقسيم اإلداري يف اململكة، وسكاهنا، ومساحتها، وتكوينها اجليولوجي، 

مناطقها  ونظام  البحرية،  ملناطقها  األساس  وخطوط  املختلفة،  سطحها  ومظاهر 

موجزة،  وأرقام  حقائق  إىل  إضافة  توضيحية،  بخرائط  مدعمة  وطرقها،  البحرية، 

ومصطلحات حملية لوصف بعض املظاهر الطبيعية والبرشية يف اململكة. 
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