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تقديم
منذ فترة ليست بالقصيرة وأنا ألحظ تباينًا في ما ينشر من معلومات وأرقام وإحصائيات تعد 
أساسية للمملكة العربية السـعودية مثل: المسـاحات، واألطوال، واالرتفاعات، وبعد أن تشرفت 
بتعيينــي رئيسـا لهيئة المسـاحة الجيولوجية السـعودية عـام 1427هــ، واستشـعارًا بأهمية جمع 
وتوحيد المعلومات القياسـية وتوثيقها،وجدت الفرصة مواتية ألن تقوم هذه الهيئة بصفتها الجهة 
العلمية المتخصصة في علوم األرض، وبما لديها من كفاءات بشرية فنية، ومراجع علمية من كتب 
وتقارير وخرائط جيولوجية وجغرافية، وبما يتوفر لديها مـن بيانات وقواعد معلومات متخصصة، 
بإصدار كتـاب بعنـوان )المملكـة العربيـة السـعودية......حقائق وأرقـام(، ليكون مرجعـًا يخدم 

الجهات الحكومية والباحثين وكافة شرائح المجتمع.

ويحوي الكتاب معلومات عامة وإحصائيات حديثة ودقيقة عن موقع المملكة، ومساحتها، 
ومناطقهـا اإلداريـة، وحدودها، وسـكانها، وتكوينهـا الجيولوجـي، ومظاهر سـطحها المختلفة، 
وخطوط األسـاس لمناطقها البحرية،ونظام مناطقها البحرية، وطرقها، مدعمة بخرائط توضيحية، 
إضافة إلى بعـض الحقائـق واألرقام الموجـزة، والمصطلحـات المحلية لوصف بعـض المظاهر 

الطبيعية والبشرية في المملكة.

المعلومـات  فـي جمـع هـذه  رائـع ومتميـز  الريـاض بجهـد  بمكتـب  الزمـاء  قـام  وقـد 
واإلحصائيات واألرقام، وتدقيقها، وقياس المسـاحات واألطوال والمسـافات والنسب؛ المتعلقة 
بالظاهرات والمعالم الطبيعية والبشـرية في المملكة؛ اعتمادًا على المصـادر المتوفرة لدى الهيئة، 
وهي الخرائـط الطبوغرافيـة ذات مقاييـس الرسـم 50,000:1 و250,000:1 و500٫000:1، 
والخرائط الجغرافية ذات مقياس الرسـم 1٫000٫000:1، والخرائط الجيولوجية ذات مقاييس 

الرسم 250٫000:1، و500٫000:1، وذلك باستخدام برنامج Arc Gis الحاسوبـي.

كما تمت إضافـة بعض المعلومات واإلحصائيـات المهمة المتوفرة؛ التـي أصدرتها بعض 
الجهات الحكومية في تقاريرها عن المملكة؛ لتعم الفائدة مع ذكر مصدرها.
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ونغتنم هذه المناسبة لندعوا اإلخوة في الجهات الحكومية المختلفة والباحثين، ممن يتوفر 
لديهم بعض المعلومـات واإلحصائيات المهمة، والتي يرغبون في نشـرها، تزويد الهيئة بما يتوفر 

لديهم من معلومات إلضافتها في الطبعات القادمة بإذن الله تعالى.

واليفوتنا في هذا السياق تقديم عظيم االمتنان لكل من ساهم معنا أو دعمنا في إصدار هذا 
الكتاب، وأخص منهم سـعادة األسـتاذ أحمد بـن محمد الغـزاوي المستشـار فـي وزارة البترول 
والثروة المعدنية، كما نقدم خالص الشكر والتقدير للزماء في الهيئة؛ وخاصة في مكتب الرياض 
على جهودهـم الطيبة التي بذلوها فـي جمع وإعداد معلومـات هذا الكتاب وتدقيقهـا، وإخراجها 
بالشـكل المأمول.كما نأمل أن نكون قد ُوّفقنـا في تقديم مايخدم هذا البلـد الكريم ومجتمعه، مع 
ماحظة أن مثل هـذا العمل البشـري ُمعّرض للنقـص والخطأ، لذا فـإن الهيئة تتطلـع من الجميع 
تزويدها بالملحوظات والتصويبات واآلراء حول الكتاب، من أجـل تعديلها في الطبعات القادمة 
بإذن الله تعالى، والله نسـأل أن يجعـل عملنا هذا مفيـًدا ونافًعا، وخالًصا لوجهـه الكريم، إنه نعم 

المولى ونعم النصير.

                                                                        رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية  

                                                                                    د. زهيـر بن عبدالحفيظ نـواب    
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الموقع:
تقع المملكة العربية السعودية في شـبه الجزيرة العربية، في أقصى جنوب غربي قارة أسيا، 
وتنحصر أراضيهـا بيـن دائرتــي العـرض 46 ً 22 َ 16 ْ و 00 ً 14 َ 32 ْ شـماالً، وخطـي الطول      

30 ً 29 َ 34 ْ و 00 ً 40 َ 55 ْ شرقًا، ويمر خط مدار السرطان )30 َ 23 ْ شماالً( من وسطها.

المساحة:
 تبلغ مسـاحة المملكة نحو مليونـي كيلو متر مربع تقريبًا، تغطي نحو 70% من مساحة شبه 

الجزيرة العربية؛ البالغة نحو 2٫8 مليون كم2.

مساحات مناطق المملكة اإلداريــة

النسبة المئويةالمســاحة / كم2المنطقة
380٫00019٫5الرياض

137٫0007مكـة المكرمة
150٫0007٫7المدينة المنورة

73٫0003٫7القصيم
540٫00027٫6المنطقة الشرقية

80٫0004٫1عسير
136٫0006٫9تبــوك
120٫0006٫1حائل

104٫0005٫3الحدود الشمالية
13٫0000٫6جازان
130٫0006٫6نجران
12٫0000٫6الباحة

85٫0004٫3الجـوف
1٫950٫000100المســاحة اإلجماليــة

المساحات  قياس  تم   ،500,000:1 رسم  مقياس  للمملكة  الطبوغرافية  الخرائط  السعودية؛  الجيولوجية  المساحة  هيئة  المصدر: 
.Arc Gis باستخدام برنامج
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المحافظـات في المملكة التي تزيد مساحتها عن 20.000كم2

المنطقة المساحة/ كم2 اسم المحافظـة
المنطقة الشرقية 375٫000 األحسـاء

الرياض 58٫000 السليل
المنطقة الشرقية 57٫000 حفر الباطن

الرياض 52٫000 القويعية
الرياض 51٫000 األفاج
نجران 51٫000 شرورة

مكة المكرمة 49٫000 الطائف
الرياض 48٫000 وادي الدواسر

الحدود الشمالية 46٫000 رفحا
تبوك 40٫000 تيماء

نجران 39٫000 الخرخير
عسير 30٫000 تثليث

الجوف 30٫000 دومة الجندل
الرياض 28٫000 الدوادمي

حائل 27٫000 الغزالة
الرياض 26٫000 عفيف

حائل 25٫000 بقعاء
المنطقة الشرقية 25٫000 قرية العليا

مكة المكرمة 22٫000 رنية

             ،1,000,000:1 و   ،500,000:1 رسم  مقياس  للمملكة  الطبوغرافية  الخرائط  السعودية؛  الجيولوجية  المساحة  هيئة  المصدر: 
.Arc Gis تم قياس المساحات باستخدام برنامج
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التقسيم اإلداري:
صدر نظام المناطـق باألمر الملكي ذي الرقـم أ/92 في 1403/8/27هــ، وُعّدل باألمر 
ـمت بموجبه المملكة العربية السـعودية  الملكي ذي الرقم أ/21 في 1414/3/30هـ، حيث ُقسِّ
إلى ثـاث عشـرة منطقة، وتـم تقسـيم كل منطقة إلـى محافظات مـن فئتـي )أ ، ب( ترتبـط بأمير 
مت كل محافظة إلى عدد من المراكز من فئتي )أ ، ب(، كما أن هناك بعض المراكز  المنطقة، وُقسِّ

ترتبط بإمارات المناطق مباشرة. وتضم مناطق المملكة 106 محافظات، ونحو 1377مركًزا

المناطق وأعداد المحافظات والمراكز وفئاتها في المملكة

المجموع المراكز المجموع المحافظات مقر اإلمارة فئة )ب(المنطقـة فئة )أ( فئة )ب( فئة )أ(
455 282 173 19 9 10 الرياض الرياض
116 77 39 11 6 5 مكة مكة المكرمة
92 53 39 6 4 2 المدينة المدينة المنورة

155 91 64 10 6 4 بريدة القصيم
107 36 71 11 6 5 الدمام المنطقة الشرقية
106 65 41 11 7 4 أبها عسير
74 55 19 5 2 3 تبوك تبوك
89 40 49 3 2 1 حائل حائل
18 11 7 2 1 1 عرعر الحدود الشمالية
34 9 25 13 10 3 جازان جازان
59 34 25 7 6 1 نجران نجران
38 15 23 6 3 3 الباحة الباحة
34 22 12 2 1 1 سكاكا الجوف

1377 790 587 106 63 43  المجمـــوع

المصدر: ديوان رئاسة مجلس الوزراء؛ المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؛ 1431هـ )2010م(.
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المناطق والمحافظات وفئاتها في المملكة

العدد المحافظات فئة )ب( العدد المحافظات فئة )أ( مقر ها المنطقـة

9
عفيف، السليل، ضرما، 

المزاحمية، رماح، ثادق، 
حريماء، الحريق، الغاط.

10
الدرعية، الخرج، الدوادمي، 
المجمعة، القويعية، األفاج، 

وادي الدواسر، الزلفي، شقراء، 
حوطة بني تميم.

الرياض الرياض

6 الجموم، خليص، الكامل، 
الخرمة، رنية، تربة. 5 جدة، الطائف، القنفذة، الليث، 

رابغ. مكة المكرمة مكة المكرمة

4 المهد، بدر، خيبر، 
الحناكية. 2 ينبع، العا. المدينة 

المنورة
المدينة 
المنورة

6
البدائع، األسياح، النبهانية، 
الشماسية، عيون الجواء، 

رياض الخبراء.
4 عنيزة، الرس، المذنب، 

البكيرية. بريدة القصيم

6
الخفجي، رأس تنورة، 

بقيق،النعيرية، قريه العليا، 
العديد.

5 األحساء، حفرالباطن، الجبيل، 
القطيف، الخبر. الدمام المنطقة 

الشرقية

7
سراة عبيدة، تثليث، رجال 
ألمع، بلقرن، أحد رفيدة، 

ظهران الجنوب، 
المجاردة.

4 خميس مشيط، بيشة، النماص، 
محايل. أبها عسير

2 أملج، حقل. 3 الوجه، ضبا، تيماء. تبوك تبوك
2 الغزالة، الشنان. 1 بقعاء. حائل حائل

1 طريف. 1 رفحا. عرعر الحدود 
الشمالية

10
الحرث، ضمد، الريث، 

بيش، فرسان، الدائر، أحد 
المسارحة، العيدابي، 

العارضة، الدرب.
3 صبيا، أبو عريش،   صامطة. جازان جازان

6 حبونا، بدرالجنوب، يدمة، 
ثار، خباش، الخرخير. 1 شرورة. نجران نجران
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العدد المحافظات فئة )ب( العدد المحافظات فئة )أ( مقر ها المنطقـة
3 العقيق، قلوة، القرى. 3 بلجرشي، المندق،المخواة. الباحة الباحة
1 دومة الجندل. 1 القريات. سكاكا الجوف

63 المجمـــــوع 43

المصدر: ديوان رئاسة مجلس الوزراء؛ المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؛ 1431هـ ـ 2010م.
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الحدود:
بدأ اهتمام المملكة بتعيين حدودها البرية والبحرية وترسـيمها مع الدول المجاورة لها منذ 
توحيدها على يد الملك عبدالعزيز يرحمه الله، حرصًا منه على حفظ حقوق المملكة ومصالحها، 
وقد اتفقـت المملكة مع جميع الـدول المجاورة لهـا؛ على تعيين الحـدود البرية فيمـا بينها، وتم 
ترسـيمها، ووضع عامـات الحـدود علـى الطبيعـة فيما بينهـا؛ عدا جـزء مـن الحدود مـع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة تم تعيينه ولم ُيرّسـم، كمـا اتفقت المملكة مع معظم الـدول المجاورة 

والمقابلة لها في الخليج العربي، وخليج العقبة والبحر األحمر على تعيين الحدود البحرية بينها.

تجـاور المملكة سـبع دول عربية في حـدود برية يبلغ مجمـل أطوالها نحـو )4531( كم، 
حيث تجاور كل من: المملكة األردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، ودولة قطر، 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وسلطنة ُعمان، والجمهورية اليمنية.

كما تجاور المملكة وتقابلها عشـر دول في حـدود بحرية في الخليج العربـي، وفي خليج 
العقبة والبحـر األحمـر، حيـث تجاورها فـي الخليـج العربي دولـة الكويـت، وتقابلهـا كل من: 
الجمهورية اإلسـامية اإليرانية، ومملكة البحرين، وتجاورها وتقابلها كل مـن: دولة قطر، ودولة 
اإلمـارات العربية المتحـدة. في حيـن تجاورهـا في خليـج العقبـة المملكـة األردنية الهاشـمية، 
وتقابلها جمهورية مصر العربيـة، كما تقابلها في البحـر األحمر كل من: جمهوريـة مصر العربية، 

وجمهورية السودان، ودولة إريتريا، وتجاورها الجمهورية اليمنية.

1 ـ الحدود البرية:

يحد المملكة من الشـمال كل من: المملكة األردنية الهاشـمية، وجمهورية العراق، ودولة 
الكويت، ومن الشـرق كل مـن: الخليج العربـي، ودولة قطر، ودولـة اإلمارات العربيـة المتحدة، 
وسـلطنة ُعمان، ومن الجنوب كل من: سـلطنة ُعمـان، والجمهوريـة اليمنية، ومن الغـرب البحر 

األحمر وخليج العقبة.
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وقـد وّقعت المملكـة مع جميـع الـدول المجـاورة لهـا اتفاقيـات ومعاهـدات تعيين خط 
الحدود البرية فيما بينها، وتم ترسـيمها، ووضع عامات الحدود على الطبيعية، عدا جزء من خط 
الحدود مـع دولـة اإلمـارات العربيـة المتحدة تـم تعيينـه بموجـب اتفاقية تعييـن الحـدود البرية 
والبحرية بين البلدين ولم ُيرّسـم على الطبيعـة. ويبلغ مجمل أطوال خط الحـدود البرية للمملكة 

مع الدول المجاورة لها نحو )4531( كم.

 وترتبط المملكة مـع الدول المجاورة لها بمنافـذ حدودية، يبلغ عددها أربعة عشـر منفذًا؛ 
حيث ترتبط المملكة مـع المملكة األردنية الهاشـمية بثاثة منافـذ هي: الدرة فـي الغرب، وحالة 
عمار في الوسـط، والحديثة في الشـرق. وترتبط مـع جمهورية العـراق بمنفذ واحد هـو: جدّيدة 
عرعر. وترتبط مع دولة الكويت بمنفذين هما: الرقعي في الغرب، والخفجي في الشـرق. وترتبط 
مع مملكة البحرين بمنفـذ واحد يقع على الجزيرة االصطناعية على جسـر الملك فهد الذي يربط 
بين البلديـن. وترتبط مع دولـة قطر بمنفذ واحد هو: سـلوى. وترتبـط مع دولة اإلمـارات العربية 
المتحدة بمنفذ واحد هو: بطحاء. وترتبط مع سـلطنة ُعمان بمنفذ واحد هو: الربع الخالي )تحت 
اإلنشـاء(. وترتبط مع الجمهورية اليمنية بأربعة منافذ هي: الطوال في الغـرب، وعلب والخضراء 

في الوسط، والوديعة في الشرق.

تقع سـبع مـن مناطـق المملكة علـى الحـدود البريـة مع الـدول المجـاورة لهـا، وهي من 
الشـمال: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية. ومن الشـرق: المنطقة الشرقية. 

ومن الجنوب: المنطقة الشرقية، ونجران، وعسير، وجازان.

2 ـ الحدود البحرية:

تجـاور المملكـة وتقابلها فـي ميـاه الخليـج العربي؛ خمـس دول؛ حيـث تجاورهـا دولة 
الكويت، وتقابلها الجمهورية اإلسـامية اإليرانيـة، ومملكة البحرين، في حيـن تجاورها وتقابلها 

كل من: دولة قطر، ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

كما تجاور المملكة وتقابلها في خليج العقبة والبحـر األحمر خمس دول؛ حيث تجاورها 
في خليج العقبة المملكة األردنية الهاشـمية، وتقابلها جمهورية مصر العربية، في حين تقابلها في 
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البحر األحمر كل من: جمهورية مصر العربية، وجمهورية السـودان الديمقراطيـة، ودولة إريتريا، 
وتجاورها الجمهورية اليمنية. 

وقـد اتفقـت المملكـة علـى تعييـن حدودهـا البحريـة فـي الخليـج العربـي مـع كل من: 
الجمهورية اإلسـامية اإليرانية، ودولة الكويـت، ومملكة البحريـن، ودولة قطر، ولم يبق سـوى 
الحدود البحرية مع دولة اإلمـارات العربية المتحدة، إضافة إلى الحد الشـرقي للمنطقة المغمورة 
المحاذية للمنطقة المقسـومة السـعودية الكويتية؛ بين المملكة والكويت كطـرف، وإيران كطرف 

آخر.

كما اتفقت المملكة مع المملكة األردنية الهاشـمية على تعيين الحدود البحرية فيما بينهما 
في خليج العقبـة، ومـع الجمهوريـة اليمنية علـى تعييـن الحـدود البحرية فيمـا بينهما فـي البحر 
األحمر، في حين لم يتم االتفاق بعد على تعييـن الحدود البحرية في البحـر األحمر بين المملكة 
)المنطقـة االقتصاديـة  الديمقراطيـة  السـودان  العربيـة، وجمهوريـة  وكل مـن: جمهوريـة مصـر 

الخالصة(، ودولة إرتيريا.

يقع سـاحل المملكة على الخليـج العربي ضمـن أراضي المنطقة الشـرقية. فـي حين يقع 
ساحل المملكة على خليج العقبة والبحر األحمر ضمن أراضي خمس مناطق إدارية، هي: تبوك، 

والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان.
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الحدود البرية للمملكة

المنافذ 
الحدودية

طول خط 
الحدود/

كم

اتفاقيات ومعاهدات الحدود
الموقع اسم الدولة

التاريخ االتفاقية / المعاهدة
 الدرة، 
حالة 

عمار، 
الحديثة

745 12/ 4 / 1385هـ
9 / 8 / 1965م

 اتفاق بشأن تعيين الحدود بين 
البلدين

الشمال 
والشمال 

الغربي

المملكة 
األردنية 
الهاشمية

جدّيـدة 
عرعـر 812

1341/4/13هـ
1922/12/2م

1395/4/6هـ
1975/4/8م

1395/6/23هـ
1975/7/2م

 30 / 2 / 1402هـ
26 / 12 / 1981م

بروتوكول العقير نمرة - 1

محضر اجتماع بغداد

محضر اجتماع الرياض

معاهدة الحدود الدولية بين 
البلدين 

الشمال 
والشمال 

الشرقي
جمهورية 

العراق

الرقعي، 
الخفجي

*
222

1341/4/13هـ
1922/12/2م

9 / 3 / 1385هـ 
 7 / 7 / 1965م 

 9 /10 /1389هـ
12/18/ 1969م

اتفاقية الحدود بين نجد 
والكويت

اتفاقية في شأن تقسيم المنطقة 
المحايدة )المنطقة المقسومة( 

اتفاق الحق اعتماد  تعيين الحد 
المنصف للمنطقة المحايدة 

السعودية الكويتية

 الشمال 
الشرقي

دولـة 
الكويت

* طول الحد المنصف، والقسم الشمالي من الحد الغربي للمنطقة المقسومة، وخط الحدود بين البلدين.
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المنافذ 
الحدودية

طول خط 
الحدود/

كم

اتفاقيات ومعاهدات الحدود
الموقع اسم الدولة

التاريخ االتفاقية / المعاهدة

سـلوى 86

 1385/8/11هـ
 1965/12/04م

 6/26/ 1413هـ
1992/12/20م

 02/ 7 / 1429هـ 
05 / 7 / 2008م 

اتفاقية بشأن تعيين الحدود 
البرية والبحرية بين البلدين

بيان المدينة المنورة

محضر مشترك بشأن الحدود 
البرية واستكمال تعيين الحدود 
البحرية في ماوراء خور العديد 

الشـــرق دولة قطر

بطحــاء
*

682 3 / 8 / 1394هـ 
21 / 8 / 1974م

اتفاقية تعيين الحدود البرية 
والبحرية بين البلدين الشـــرق

اإلمارات 
العربية 

المتحـدة

الربع 
الخالي 657 24/ 8 / 1410هـ

 21 / 3 /1990م 
اتفاقية الحدود الدولية بين 

البلدين 
الجنوب 

والجنوب 
الشرقي

سـلطنة 
ُعمان

الطوال، 
علب، 

الخضراء، 
الوديعة

1327

6/ 2 / 1353هـ 
20 / 5 /1934م

10/ 3 / 1421هـ 
12 / 6 /2000م 

معاهدة الطائف

 معاهدة حدود دولية بين 
البلدين

الجنوب 
والجنوب 

الغربي
الجمهورية 

اليمنية

* ُعـيّن خط الحدود بين البلدين، وُرّسم جزء منه يبلغ طوله 456كم.

المصدر: اتفاقيات ومعاهدات الحدود بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها، والخرائط المرفقة بها.
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الحدود البحرية للمملكة

الموقعاسم الدولة
اتفاقيات ومعاهدات الحدود

التاريخاالتفاقية / المعاهدة
مملكة 

البحرين 
مقابلة في الخليج 

العربي 
 اتفاقية لتحديد المناطق المغمورة التابعة لكل 

من البلدين 
1377/8/4هـ

2/22/ 1958م

مجاورة ومقابلة في دولة قطر 
الخليج العربي 

اتفاقية بشأن  تعيين الحدود البرية والبحرية بين 
البلدين 

محضر مشترك بشأن الحدود البرية واستكمال 
تعيين الحدود البحرية في ماوراء خور العديد 

1385/8/11هـ
12/4/ 1965م

1429/7/2هـ
2008/7/5م

 الجمهورية 
اإلسامية 

اإليرانية
مقابلة في الخليج 

العربي 
اتفاقية بشأن السيادة على جزيرتي العربية 
وفارسي وتعين خط الحدود الذي يفصل 

المساحات المغمورة بين البلدين
1388/8/2 هـ

1968/10/24م

دولة 
اإلمارات 

العربية 
المتحدة

مجاورة ومقابلة في 
الخليج العربي

 لم يتم االتفاق بعد على خط الحدود البحرية 
بين البلدين وتعيين حدود منطقة السيادة 
المشتركة التي توصل بين البحر اإلقليمي 

للمملكة والبحر العام.

1394/8/3هـ
1974/8/21م

جمهورية 
السودان 

الديمقراطية 
مقابلة في البحر 

األحمر

 اتفاق بشأن االستغال المشترك للثروة 
الطبيعية في المنطقة المشتركة بينهمـا في البحـر 

األحمـر في المنطقة المحصورة ما بين خط 
مناسيب األعماق 1000م، إال أنه لم يتم االتفاق 
بعد على حدود المنطقة االقتصادية الخالصة بين 

البلدين . 

1394/4/24هـ
1974/5/16م

الجمهورية 
اليمنية 

مجاورة في البحر 
1421/3/10هـمعاهدة حدود دولية بين البلدين األحمر

2000/6/12م

دولة 
الكويت

مجاورة في الخليج 
العربي 

 اتفاقية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية 
للمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، وُعّينت 
حدودهـا الشماليـة والجنوبيـة وخط تقسيمها، 

ولم يبق سوى تعيين الحد الشرقـي لهـذه 
المنطقة بين المملكـة والكويت كطـرف وإيران 

كطرٍف آخر .

1421/3/30هـ
2000/7/2م 
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الموقعاسم الدولة
اتفاقيات ومعاهدات الحدود

التاريخاالتفاقية / المعاهدة
المملكة 
األردنية 
الهاشمية

مجاورة في خليج 
العقبة

اتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة 
بين البلدين

1428/12/6هـ
2007/12/16م

جمهورية 
مصر العربية 

مقابلة في خليج 
العقبة والبحر 

األحمر 
  لم يتم االتفاق عليها حتى اآلن .

مقابلة في البحر دولة إريتريا
  لم يتم االتفاق عليها حتى اآلن .األحمر

المصدر: اتفاقيات ومعاهدات الحدود بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها، والخرائط المرفقة بها.
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السكان:
بلغ مجمل سـكان المملكة 27٫136٫977نسـمة،وذلك حسـب النتائج األوليـة للتعداد 
العام للسـكان والمسـاكن، الـذي أجرتـه مصلحـة اإلحصـاءات العامـة والمعلومات فـي وزارة 
االقتصاد والتخطيط عام 1431هـ)2010م(، ُيشـّكل السـعوديون منهم 18٫707٫576 نسـمة؛ 
ُيمّثلون نحـو 68٫9% من مجموع سـكان المملكة، وقد بلغت نسـبة الذكور من سـكان المملكة 
السـعوديين نحـو 50٫9%، واإلنـاث نحـو49٫1%. في حين بلـغ عدد السـكان غير السـعوديين 

8٫429٫401 نسمة؛ ُيمّثلون 31٫1% من مجمل سكان المملكة.

 وتعد منطقة مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة سـكانًا، إذ يقطنها نحو 25٫5% من مجمل 
سكان المملكة، تليها منطقة الرياض بنحو 25%، ثم المنطقة الشرقية بنحو 15٫1%، في حين تعد 
منطقة الحدود الشـمالية أقل مناطق المملكة من حيث عدد السـكان، إذ يسـكنها نحو 1٫2% من 

مجمل سكان المملكة.

 وتعد منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة في عدد السـكان السعوديين، حيث يسكنها نحو 
23% من مجمل سكان المملكة من السعوديين، تليها منطقة مكة المكرمة بنحو 22%، ثم المنطقة 
الشـرقية بنحو 15٫5%. وتحتل منطقة مكة المكرمة المرتبة األولى بين مناطق المملكة من حيث 
عدد السكان غير السعوديين؛ إذ يمثلون نحو 32٫2% من مجمل سكان المملكة غير السعوديين، 
تليهـا منطقة الريـاض بنحو 29٫4%، ثـم المنطقة الشـرقية بنحـو 14٫4%. وتعد منطقـة الحدود 
الشـمالية أقل مناطق المملكة من حيث عدد السـكان غير السـعوديين، إذ يمثلون نحو 0٫6% من 

مجمل السكان غير السعوديين.

ويبلغ معدل كثافة السـكان في المملكة نحو13٫9شـخص فـي الكيلو متـر المربع، وتعد 
منطقة جازان أكثـر مناطق المملكة من حيث كثافة السـكان؛ إذ يبلغ معـدل الكثافة فيها نحو 105 
أشـخاص في الكيلو متر المربع. في حين تعد منطقة الحدود الشـمالية أقل مناطق المملكة كثافة؛ 
إذ يبلغ معدل الكثافة فيها نحو 3٫1 شخص في الكيلو متر المربع. وتضم المملكة أربع مدن يزيد 

عدد سكانها على المليون نسمة؛ هي: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة. 
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سكان المملكة حسب المناطق اإلدارية

الكثافة 
شخص /1كم2 النسبة المئوية عددالسكان المنطقة

17٫8 25 6٫777٫146 الرياض

50٫5 25٫5 6٫915٫006 مكـة المكرمة

11٫8 6٫6 1٫777٫933 المدينة المنورة

16٫6 4٫5 1٫215٫858 القصيم

7٫6 15٫1 4٫105٫780 المنطقة الشرقية

23٫9 7٫1 1٫913٫392 عسير

5٫8 2٫9 791٫535 تبــوك

5 2٫2 597٫144 حائل

3٫1 1٫2 320٫524 الحدود الشمالية

105 5 1٫365٫110 جازان

3٫9 1٫9 505٫652 نجران

34٫3 1٫5 411٫888 الباحة

5٫2 1٫6 440٫009 الجــوف

13٫9 100 27٫136٫977 مجمل سكان المملكة

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات؛ النتائج األولية لتعداد السكان والمساكن لعام 1431هـ )2010م(. 
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مدن المملكة التي يزيد عدد سكانها عن 50.000 نسمة

المنطقة عدد السكان المدينة
الرياض 5٫188٫286 الرياض

مكة المكرمة 3٫430٫697 جدة
مكة المكرمة 1٫534٫731 مكة المكرمة

المدينة المنورة 1٫100٫093 المدينة المنورة
الشرقية 903٫312 الدمام
الشرقية 660٫788 الهفوف والمبرز

مكة المكرمة 579٫970 الطائف
تبوك 512٫629 تبوك

القصيم 467٫410 بريدة
عسير 430٫828 خميس مشيط

الشرقية 337٫778 الجبيل
حائل 310٫897 حائل 
نجران 298٫288 نجران
الشرقية 271٫642 حفرالباطن
الشرقية 238٫066 الثقبة
عسير 236٫157 أبها

الرياض 234٫607 السيح )الخرج(
المدينة المنورة 233٫236 ينبع

الشرقية 219٫679 الخبر
الحدود الشمالية 167٫057 عرعر

القصيم 152٫895 عنيزة
الجوف 150٫257 سكاكا

مكة المكرمة 148٫151 الحوية
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المنطقة عدد السكان المدينة
جازان 127٫743 جازان
الشرقية 120٫521 الظهران
الشرقية 118٫327 القطيف
الجوف 116٫162 القريات
الباحة 95٫089 الباحة

الرياض 93٫036 الخماسين )وادي الدواسر(
القصيم 92٫501 الرس
عسير 86٫201 بيشة

الشرقية 77٫757 تاروت
الشرقية 75٫794 سيهات
نجران 75٫237 شرورة

مكة المكرمة 75٫213 بحرة
الشرقية 67٫012 الخفجي
جازان 63٫143 صبيا

الرياض 61٫834 الدوادمي
جازان 61٫047 أبو عريش

الرياض 60٫867 الزلفي
عسير 57٫112 أحد رفيدة
عسير 56٫953 محايل

مكة المكرمة 55٫304 رابغ
الشرقية 54٫166 رحيمة

الحدود الشمالية 52٫712 رفحا
الشرقية 50٫447 صفوى

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات؛ النتائج األولية لتعداد السكان والمساكن لعام 1431هـ )2010م(. 



32

اململكة العربية السعودية... حقائق وأرقام

www.sgs.org.sa

التكويـن الجيولوجـي
 تنقسم أراضي المملكة جيولوجًيا إلى أربع نطاقات رئيسة هي:

1ـ الدرع العربي:

 يغطي معظـم الجـزء الغربي مـن المملكـة، ويمتد بمحـاذاة سـاحل خليج العقبـة والبحر 
األحـمر، من الحدود مع األردن شـمااًل، إلى الحدود مع الجمهورية اليمنية جنوًبا، تبلغ مسـاحته 
نحـو 630٫000 كـم2، ويغطي نحـو 32% مـن مسـاحة المملكـة، ُتمّثل نحـو ثلث مسـاحتها، 
ويتراوح عرضه مابين 50 و 100كم في الشمال، ويزداد اتساعه في الوسط ليبلغ أقصى عرض له 

نحو700كم، ثم يضيق في الجنوب ليتراوح عرضه مابين 200 و 250 كم.

 يتكّون من صخـور قاعدية ناريـة ومتحولة؛ من حقب ماقبـل الكامبري؛ لـذا تعد صخوره 
أقدم صخور شـبه الجزيرة العربية؛ حيـث تتراوح أعمارهـا مابين 450 و 1000 مليون سـنة؛ مع 
وجود دالئل تشـير إلى وجود صخور يصل عمرها إلـى أكثر من 1600 مليون سـنة. وقد تعّرض 
الدرع العربي منذ تكوينه لحركات تشـّوه وتحّول إقليمية عديدة ومتباينة؛ تسببت في اندثار معظم 

صفاته األصلية.

 وتحوي صخور الدرع العربي معظم الرواسب المعدنية الفلزية في المملكة مثل: الذهب، 
والفضة، والنحاس، والزنك، والحديد وغيرها.

 2ـ الرصيف العربـي:

 يطلق عليه الرف العربي، والغطاء الرسـوبي، يقع شـرق الدرع العربي، ويغطي نحو ثلثـي 
مساحة المملكة، أي نحو 68% من مساحتها، إذ تبلغ مساحته نحو 1٫320٫000كم2.

 وكان الرصيف العربي جزءًا من بحر تيثس، وبسـبب حدوث بعض الحركات كانت المياه 
التي تحيط بالدرع العربي تمتد وتنحسر على فترات متقطعة، مخّلفة وراءها طبقات من الرواسب؛ 
والتـي تحولت بفعل الدفـن إلى صخور يزداد سـمكها باتجاه الشـرق، ليصل سـمكها في حوض 

الخليج العربي والربع الخالي إلى نحو 6000متر.
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 وقد تكّونت هذه الرواسـب فوق صخور الدرع العربـي منذ حقب الحيـاة القديمة؛ مرورًا 
بحقب الحياة المتوسـطة؛ وانتهـاًء بحقب الحيـاة الحديثة، حيـث تميزت الرواسـب التي تكونت 
خال حقـب الحيـاة القديمة )من عصـر الكامبري إلـى عصر البرمـي( بتكوينها بصفة رئيسـة من 
الحجر الرملـي والطفـل؛ الناتج عن ترسـب الرمال والطيـن في البيئـة البحرية، فـي حين تميزت 
الرواسب التي تكونت خال الحقب المتوسطة والحديثة، بتكوينها من الحجر الجيري الناتج عن 
تبخر مياه البحار القديمة، إضافة إلى الرمال ورواسـب األودية. وتحوي صخور الرصيف العربي 
الرسـوبية الثـروات النفطية والغاز، كمـا تحوي رواسـب المعـادن الافلزية )المعـادن الصناعية( 
كالبوكسايت، والفوسـفات، والطين، والحجر الجيري، وغيرها، كما تضم صخوره أكبر خزانات 

المياه العميقة في المملكة.

3ـ الحّرات:

الحّرة تجمع على حّرات وِحرار، وهي: طفوح بازلتيـة تكّونت من حمم الصخور البركانية 
المنصهرة؛ التـي تدفقت من باطن االرض إلى سـطحها من خـال فوهات بركانية؛ نتيجة أنشـطة 

حركية وزلزالية، وهي ماتعرف بالّابة )Lava(، وقد بنت معالم طبوغرافية جديدة.  

وُيطلق مسـمى الحّرة في المملكة في الوقت الحاضر على البراكيـن من مخاريط وفوهات 
ومخرجاتها من البات ورماد وغيرها.

وقد تكونت الحّرات في المملكة خال العصرين الثالث والرابع؛ نتيجة التدفقات البركانية 
التي صاحبت انكسار أخدود البحر األحمر، وتتراوح أعمارها مابين 5 و30 مليون سنة. 

تنتشـر معظم الحّرات في الجزء الغربي من المملكة، وتتكون معظمها من صخور البازلت 
القلوي، وتعلو فـي الغالب صخور الـدرع العربي، وتمتد بشـكل رئيس من جنـوب المملكة إلى 
شـمالها على الخط البركاني )مكة ـ المدينة ـ النفود( الذي يحاذي خط الطول 40 ْ شـرقًا تقريبًا، 

عدا حّرة الُهتيمة التي تكونت وسط المملكة.

تبلغ مسـاحة الحّرات في المملكة نحـو 90٫000 كم2، ُتمّثل نحو 4٫6% من مسـاحتها، 
وتعد حّرة ِرهاط أكبر حّرات المملكة مساحة، إذ تبلغ مساحتها نحو 20٫000كم2. 
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وأهم الحّرات وأكبرها في المملكة حّرات: الحّرة، والرحا، وعويرض، والُهتيمة، والشاّقة، 
وخيبر، وثِنان )إثنان(، وِرهاط، وِكشـب، وحضن، ونواصف )البقوم(، والّسـراة، والبِـرك، إضافة 

إلى حّرات أخرى صغيرة متفرقة؛ تنتشر معظمها في سهل تهامة.

 ويعد بركان الملساء الواقع في أطراف حّرة ِرهاط الشـمالية الشرقية، جنوب شرق المدينة 
المنـورة، أحـدث البراكين فـي المملكة نشـاطًا، حيث شـهد تدفق الافـا التي وصلـت إلى قرب 

أطراف المدينة المنورة الشرقية عام 645هـ )1256م(.

4 ـ السهل الساحلي للبحر األحمر:

 ُيشـّكل السـهل السـاحلي للبحر األحمر الحافة الشـرقية لخسـيف واسـع )أخـدود البحر 
األحمـر( تحده مـن الشـرق المرتفعـات الغربية، امتـد واتسـع نتيجة إنفـراج قاع البحـر األحمر، 
ويتكّون السـهل السـاحلي من صخور رسـوبية، وِشـَعب مرجانية، ورواسـب سـطحية من أواخر 
حقب الحياة المتوسطة والحديثة )العصرين الثالث والرابع(، ويصل ُسمك الصخور الرسوبية في 

السهل الساحلي للبحر األحمر إلى نحو 5000 متر.
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الحّرات في المملكة

المنطقة مساحتها/كم2اسم الحّرة

مكة المكرمة، المدينة المنورة20٫000حّرة ِرهاط

المدينة المنورة، حائل14٫600حّرة خيبر

الحدود الشمالية، الجوف14٫500حّرة الحّرة

مكة المكرمة، الباحة10٫500حّرة نواصف )البقوم(

مكة المكرمة، المدينة المنورة6٫000حّرة ِكشب

المدينة المنورة، حائل3٫700حّرة ثِنان )إثنان(

تبوك3٫600حّرة الّرحا

المدينة المنورة، تبوك3٫600حّرة عويرض

المدينة المنورة 3٫200حّرة الكورة

مكة المكرمة2٫300حّرة حضن

عسير2٫300حّرة البِرك

المدينة المنورة، تبوك1٫700حّرة الشاّقة

حائل800حّرة الُهتيمة

عسير700حّرة السراة

المدينة المنورة 700حّرة الزبن

المدينة المنورة 650حّرة الُقفيف

المدينة المنورة 550حّرة َهْرمة

جازان220حّرات:أبو عريش والُقّمة وِعكوة

مكة المكرمة80حّرات: َطِفيل وشامة ودام

النسبة من مساحة المملكة 4٫6%89٫700اإلجمالي

المصدر:  هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ الخرائط الجيولوجية للمملكة مقياس رسم 250,000:1و 500,000:1
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بعض الجبال والمخاريط البركانية في الحّرات مرتبة حسب ارتفاعها

االسم
 االرتفاع الموقــــــــــع

اسم الحّرةباألمتار     خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

السراة4255175615433004جبل ِفْرواع
السراة 15418407432575جبل ظلم

 خيبر4039252058392093جبل األبيض
 خيبر043254056392022 جبل الِقدر

 خيبر303825351401938جبل اإلكليل
 خيبر403925056391930جبل البيضاء
عويرض409271029371839 جبل عنـاز
عويرض3014272030371826 جبل تدنِق
ِرهاط0223301401783 جبل منور
نواصف )البقوم(3036202012411633 جبل لهايل
نواصف )البقوم(3052203058411616 جبل إفرا

ثنان3022263052391587جبل ثِنان )إثنان(
عويرض551027036371584 جبل الِجملود

عويرض1315273014371581جبل تذرع
ِرهاط3024222011401506جبل نعام

كشب4854222320411475 جبل الِهيل
ِرهاط304123504401452جبل ِسن

كشب011234022411431جبل أبو حريص
الشاقة02252055371423جبل تربـخ
عويرض3035272017371405 جبل الهند
نواصف )البقوم(303021026421391 جبل سفيرة
 كشب2349224018411388جبل ِشلمان
كشب301423016411380جبل عسلج
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االسم
 االرتفاع الموقــــــــــع

اسم الحّرةباألمتار     خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

ِرهاط3013243050391367جبل ِمطان
ِرهاط179245053391361جبل الشعثاء
الشاقة55825050371341جبل أبو نار
الشاقة056244048371319جبل الجرين

 كشب4056222528411298جبل يهـي
الهتيمة046263014421292جبل ِدهام 

الهتيمة10327021421195جبال الِحليان
الحّرة301331032381121جبل لِس

كشب325422552411105جبل الوعبة
القفيف443624375401065حزم ُصماخ
الهتيمة305274027421033جبل الُقفيل
الحّرة039314055371023جبل ُنَعْيج

جبل الملساء )البركان 
ِرهاط202124224639916التاريخي(

البرك 572118245141849جبل الحّشان
الناعمة3023240840815جبل اأُلفيهد
محايل عسير031180342799جبل الَحيلة

البرك202218203441508جبل زور الحماط
عكوة201117304442327جبل ِعْكوة اليماني
القمم505216505642309جبل الُقّمة الشامية
أبو عريش40017155442237جبل القرع الشامي

البرك304018203141197جبل طلحان
طفيل04420304139167جبل َطِفيل

البرك29531732414152جبل ُكُدمبل )ُكُتمبل(

المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ الخرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 50,000:1.
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بعض الفوهات البركانية في المملكة مرتبة حسب الُعمق

اسم الفوهة
  الُقطر الموقــــــــــع

باألمتار 
الُعمق 
الموقعباألمتار خط الطولدائرة العرض

درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية
حّرة كشب05422308412000220الوعبة )مقلع ِطِمّية(

حّرة الهتيمة43127510421200150الُهتيمة
حّرة الهتيمة2011273522421800150دارة الحمراء
حّرة ثنان45152630740750150حزم خضراء

حّرة ثنان103426591040400126حاة أم ُقميعة
حّرة عويرض01427035371000100الَهْوية

حّرة ِرهاط24122426239600100جبال أم جنب
حّرة خيبر10432536563940085جبل الِقدر
ِطيحة حّرة عويرض153227302737100080السَّ

حّرة كشب0142340184150075جبل أم  الرقيبة
حّرة خيبر40392505639150070جبل البيضاء

حّرة ثنان4734262344075070حزم أنبط
حّرة كشب501223302441100055جبل أم ُحثرور

حّرة هرمة0342402040700050َهْرمة
حّرة نواصف10412150144230050جبل شثران

حّرة عويرض10402702037150050الُمجينينة
حّرة خيبر153525105739130050جبل الِمْنسف
حّرة ِرهاط2044230573950050جبل الُمكّسر

حّرة الهتيمة391027181742150040النُّعي
حّرة الهتيمة5012701042150035طابــة

حّرة الهتيمة30127402942180025جبل أم هّروج
حّرة خيبر0482453543955020حّرة الحزم

المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ الخرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 50,000:1.
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مظاهر السطح
يتكون سطح المملكة من المظاهر الرئيسة التالية:

أواًل: السهول الساحلية:

يوجد في المملكة شريطان ساحليان يمتدان بمحاذاة سـاحلي المملكة على البحر األحمر 
والخليج العربي.

1ـ السهل الساحلي للبحر األحمر )سهل تهامة(

ينحصر السهل الساحلي للبحر األحمر بين سـاحل البحر األحمر من الغرب، والمرتفعات 
الغربية من الشـرق، ويكـّون منطقة انتقاليـة ضيقة بين رف البحـر األحمر وجبال الجـرف العالية، 
يتسـع في الجنوب؛ حيث يصل عرضه بمحـاذاة مدينة جـازان إلى نحو )40(كـم، ويضيق باتجاه 
الشـمال؛ حتى يختفي قرب دائرة العرض 26 ْ شـماالً تقريبًا؛ جنوب مدينة الوجه، باستثناء بعض 
األجزاء قـرب الطرف الشـمالي للبحـر األحمر، يتميز هذا السـهل بكثرة رؤوسـه البحريـة؛ منها، 
ـبعان، والبريـدي، وحاطبـة، وكشـران، وُمحيسـن، والطرفة، ويتسـم هذا  رؤوس : ُكرُكمـة، والشَّ
السهل في نصفه الشـمالي بكثرة الشـروم البحرية فيه؛ وهي منافذ بحرية صغيرة تتعمق في اليابسة 
بواسـطة مجاري المياه التي تنحدر من الجبال السـاحلية، منها من الشـمال، شـروم: ينبع، ورابغ، 
وُأبحر، فـي حين يتسـم نصفـه الجنوبي بكثـرة األخوار فيـه؛ وهي نتوءات بحرية تشـبه الشـروم؛ 
عيبة، والسـوداء، والزواهر، وعمق. وتخترق  وتختلف عنها بسـعتها وقلة عمقها، منها، أخوار: الشُّ
السهل الساحلي أودية تتميز باالنحدار الشديد والمجاري العميقة وتصب في البحر األحمر، كما 
يتميز هذا السـهل بانتشـار المسـطحات الملحية )السـباخ(؛ خاصة بمحاذاة السـاحل، إضافة إلى 

وجود بعض التجمعات الرملية قرب الساحل، وانتشار بعض الحّرات الصغيرة فيه. 

 2 ـ السهل الساحلي للخليج العربي

ينحصر السهل السـاحلي للخليج العربي مابين ساحل الخليج من الشرق، وهضبة الصمان 
من الغرب، وهو سـهل منبسـط تغطي الرمال أجـزاء كبيرة منه، وتنتشـر فيه المسـطحات الملحية 
)السباخ(؛ خاصة قرب السـاحل وبمحاذاته، ويتميز هذا السهل بخلوه من األودية، وكثرة أخواره، 
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ور(،  ورؤوسـه، ودوحاتـه، منهـا؛ خـور الخفجـي، ورؤوس:ِمشـعاب، والسـّفانية، والخيـر )الـزَّ
ـميرة.  وتناقيب، ورأس تنّورة، والخّثاق، وأبو قميص. ودوحات: سـلوى، وحماه، ودويهن، والسُّ
تقع في طرفـه الجنوبي أخفض منطقة فـي المملكة وهي سـبخة الُحُمر )بطن الّطرفـاء(؛ التي تقع 
جنوب منفـذ بطحاء، وتنخفض تحت مسـتوى سـطح البحـر بنحو )24(متـرًا. يضم هذا السـهل 

بعض الواحات الزراعية كواحتي األحساء والقطيف.

ثانيًا: المرتفعات الغربية

 تتكون من سلسـلة جبليـة تمتد بمحاذاة سـاحل خليج العقبـة والبحر األحمـر، من حدود 
المملكة مع األردن شـماالً إلـى حدود المملكة مـع الجمهوريـة اليمنية جنوبًا، وتعـد أهم ظاهرة 
تضاريسـية في المملكة، وهي جبال انكسارية ُسّلمية الشـكل، تنحدر واجهتها الغربية ـ خاصة في 
جزئها الجنوبي ـ انحدارًا شديدًا نحو البحر األحمر، في حين يتدرج انحدارها شرقًا نحو المناطق 
الداخلية في المملكة، ويتدرج ارتفاعها بشـكل عام باتجاه الجنوب، حيث يصل ارتفاع أعلى قمة 

ودة؛ الواقع شمال غرب مدينة أبها. فيها إلى نحو )3015( مترًا؛ والمتمثلة في جبل السُّ

ويمكن تقسيم المرتفعات الغربية إلى ثاثة أقسام رئيسة هي:

1ـ جبال السروات

 ُتمّثل القسـم الجنوبي من المرتفعات الغربية، وتمتـد من الحدود مـع الجمهورية اليمنية، 
حتى شـمال مدينة الطائف تقريبًا، وتعد أعلى األقسام وأكثرها تضرسـًا، تحصر بينها وبين ساحل 
البحر األحمر سـهل تهامة؛ الذي يضم بعـض المرتفعات التي يطلـق عليها المرتفعـات التهامية، 
وتتميـز جبال السـروات بحافتها الغربيـة ذات االنحدار الشـديد، والتي تنحدر منهـا مجموعة من 
األودية ذات المجاري العميقة التي تصب في البحر األحمر، منها أودية: ُخَلب، وجازان، وضمد، 
وَبيش، وَحِلـي، وَيَبة، واألحسـبة، واللِّيـث. تغطي بعـض أطرافها طفـوح بازلتيه )حـّرات(، منها 
حّرات: البِـرك، والسـراة، ونواصف )الُبقـوم(. تضم جبال السـروات أعلى الجبال فـي المملكة،   
ـودة )3015( متـرًا، ويمثل أعلـى مرتفعاتها، وفِـْرواع )3004( أمتـار، والمجاز  منها، جبال: السُّ
هـاء )2837( متـرًا، وَمنَعا )2782( متـرًا، وُموَمـة )2639( متـرًا، وكتفاء  )2902( متـر، والصَّ
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)2623(متـرًا، وَبَثـرة )2604( أمتـار ، وُأثـرب )2447( متـرًا، والَبَلـس )2253( متـرًا، وكـرا 
)2177( مترًا.

2 ـ جبال الِحجاز 

ُتمّثل القسـم األوسـط من المرتفعات الغربية، وتمتد من شـمال الطائف، حتى قرب دائرة 
العرض 28 ْ شماالً، يضيق السهل السـاحلي المحصور بينها وبين السـاحل باتجاه الشمال، حتى 
يختفي قـرب أطرافها الشـمالية، قرب دائرة العرض 26 ْ شـماالً جنـوب مدينة الوجـه، وهي أقل 
ارتفاعًا وتضرسـًا من جبـال السـروات، تنحدر منها غربـًا مجموعة مـن األودية تصـب في البحر 
األحمر، منهـا؛ أودية: فاطمة، واألبـواء، والصفراء، والحمـض، وروافدها. تغطـي بعض أطرافها 
حا. مـن جبالها:  الشـرقية طفوح بازلتية )حـّرات(، منها حّرات: ِرهـاط، وخيبر، وعويـرض، والرَّ
َشَمنْصير )1618( مترًا، وُأدقس )قدس( )2161( مترًا، وُصبح )1898( مترًا ، وعوف )2082( 
مترًا ، وِوْرقان )2393( مترًا؛ ويمثـل أعلى مرتفعاتها، والِفْقـرة )1901( متر، ورضوى )2282( 

مترًا ، والورد )2096( مترًا . 

 3 ـ جبال مدين

ُتمّثل القسـم الشـمالي من المرتفعات الغربية، وتمتد من جنوب دائرة العرض 28 ْ شماالً، 
حتـى حـدود المملكـة مـع األردن، وتقترب مـن سـاحل البحـر األحمر وسـاحل خليـج العقبة، 
وتاصقه فـي بعض المناطق، حيث يختفي السـهل السـاحلي فـي محاذاتها؛ خاصة على سـاحل 
خليج العقبة، تنحـدر منها أوديـة تصب فـي خليج العقبة وشـمالي البحـر األحمر، منهـا؛ أودية: 
ِمْبـِرك، وأم ُجرفيـن، وِعفـال، وعينونـة، وتِْريم. مـن جبالهـا: اللـوز )2549( متـرًا؛ ويمثل أعلى 
ّبـغ  ـياطي )2103( متـرًا، وحـرب )1786( متـرًا، والدُّ مرتفعاتهـا،  وُزهـد )1980( متـرًا، والشِّ

)2315( مترًا، وشار )1784( مترًا.
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بعض الجبال في المملكة مرتبة حسب االرتفاع

االســم
 االرتفاع الموقــــــــع

المنطقةوصف الموقعباألمتار  خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

ودة  عسيرغرب أبهـا5515181022423015جبل السِّ
عسيرغرب الحرجة4255175615433004جبل ِفْرواع

جنوب شرق سراة 2300182213432902جبل المجاز
عسيرعبيدة

عسيرشمال غرب الحرجة4054172018432859جبل ُمشرف
عسيرغرب أثنين بللسمر0042185013422837جبل الّصهاء

عسيرشرق تنومة3858181511422782 جبل َمَنعا
عسيرشرق الحرجة5051172525432707جبل الُقعمة
عسيرجنوب غرب أبهـا3010180028422673 جبل نهران
عسيرشمال غرب تنومة2500195505422639جبل ُمومة 

جازانشمال شرق فيفا2119173719432632جبل العريف
مكةجنوب غرب الطائف1008211514402627 جبل األديم
عسيرغرب الجوة0053173313432623جبل كتفاء
جازانشمال شرق الدائر2626174712432621جبل ثهران
 جبل َبَثرة 
مكةشمال المندق3524203108412604)إبراهيم(

شمال ظهران 3541172630432584جبل ِشثاث
عسيرالجنوب

عسيرسراة عبيدة1104183407432575جبل ظلم
تبوكشمال شرق البدع1639281818352549جبال اللوز
ور عسيرشمال النماص2025192503422521جبل الضُّ

حن  عسيرجنوب أحد رفيدة2502180048422517جبل الصِّ
عسيرشرق سراة عبيدة1502185121432513قرن الخبت
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االســم
 االرتفاع الموقــــــــع

المنطقةوصف الموقعباألمتار  خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

عسيرشمال النماص2623193301422491جبل ِحْرفة

جنوب شرق 3046193043412447 جبل ُأثرب
الباحةبلجرشي

الباحةشمال قرية برحرح0025203019412431جبل ُشمرخ
جازانجنوب غرب الريث4022175455422419جبل الشديد
المدينةجنوب غرب المدينة3858234316392393جبل ِوْرقان

شمال غرب أحد 4311180047422367 جبل ضمك
عسيررفيدة

الباحةجنوب غرب برحرح0017200014412323 جبل الكحلة
ّبغ تبوكشمال شرق المويلح0052270045352315جبال الدُّ

جازانشمال غرب الدائر5127175001432307جبال الحشر

 شمال شرق ينبع 3034240016382282 جبال رضوى
المدينة البحر

عسيرشمال البشائر4048190052412253جبل الَبَلس

شرق ظهران 4347173448432224جبل المسار
نجرانالجنوب

جبل شدا 
الباحةشمال غرب المخواة4750191019412202االعلى

مكةشمال غرب الطائف5320210616402177 جبل كرا 
 جبل 

المدينة جنوب غرب اليتمة3034233929392161ُأدقس)قدس(

جنوب شرق تثليث0030180000442142جبال القهرة
عسير، 
نجران، 
الرياض

ياطي شمال شرق قرية 5111285035352103جبل الشِّ
تبوكالخريبة

المدينةجنوب غرب العا0025260013372096جبل الورد
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االســم
 االرتفاع الموقــــــــع

المنطقةوصف الموقعباألمتار  خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

المدينة غرب الحليفة4039252058392093جبل األبيض

شمال شرق بدر 3057173051432087جبل خربان
نجرانالجنوب

المدينة غرب اليتمة0039230022392082 جبال عوف
جازانشمال شرق بيش1539170053422041جبل القهر
تبوكجنوب شرق شواق5208275746362023جبل وتد

المدينة شرق خيبر0043254056392022جبل الِقدر
تبوكجنوب شرق البدع2019283017351980جبل ُزهد

عسيرشمال شرق محايل0044183408421976جبل ِضرم 
المدينة غرب الحليفة4039250056391930جبل البيضاء
عسيرشمال محايل4049183506421922جبل بركوك
المدينة غرب المدينة4019242056381901 جبال الِفْقرة
المدينة جنوب شرق بدر0438231207391898 جبال ُصبح

عسير رجال ألمع5409183616421892جبل بني جونة
جازان شرق صبيا3015173006431814جبل فيفا

تبوكشمال شرق المويلح3757275239351786جبل حرب
تبوكشمال ضبـا1438275244351784جبل شـار
عسيرغرب المجاردة0712190940411745جبل ثربان

نجرانجنوب شرق نجران4027170923441728جبل التامتين
عسيرجنوب غرب أبها 4507184916421679جبل ُصلب 

عسيرشمال شرق محائل 1439180509421669جبل هادا
مكةشمال غرب تربة0030210025411656 جبال حضن

مكةشرق الكامل4016222558391618جبال َشَمْنصير
المدينة جنوب العا4802263008381606 جبال نهر
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االســم
 االرتفاع الموقــــــــع

المنطقةوصف الموقعباألمتار  خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

المدينة شرق أبو اراكة2510270036371584 جبل الِجملود
المدينة شمال غرب المدينة2046240046381581 جبال األجرد

حّرة نواصف 1316212805421570 جبل أرفعة
مكة)البقوم(

جازانشرق العارضة2702171313431570جبل قيس
تبوكشرق الوجه0009260022371557جبال شيهوب

شمال شرق 4509194558411544جبل ِريمان
عسيرالمجاردة 

حائلغرب حائل0030270030411544جبال أجــا
الرياضجنوب شرق حلبان3046235435441524جبل صبحا

نجرانشمال يدمة5149183813441524جبل الِعلمان

جنوب غرب 0050220052441508حصاة قحطان
الرياضالقويعية

جازانشرق العارضة3500174008431507جبل العبادل
حائلجنوب غرب العظيم3823264219421474جبال ِحبشي

 شمال ت غرب 1542192622431463جبال الفراش
عسيرثليث

مكةشمال بيشة0036200037421461جبال األنكيرة

شمال غرب بيضاء 0019270007401431جبال الِمْسمى
حائلنثيل

حائلجنوب شرق حائل0008270015421430جبال سلمى
القصيمغرب ضريـة4543241041421422جبال شعباء

شمال غرب بيضاء 2014273041391410جبال ِعْرنان
تبوكنثيل

تبوكشمال أبو أراكة3035272017371405 جبل الهند
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االســم
 االرتفاع الموقــــــــع

المنطقةوصف الموقعباألمتار  خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

جنوب غرب 5309222747441395جبل صيحة
الرياضالقويعية

بيق تبوكشمال شرق تبوك3026290020371393جبال الطُّ
جبل بدوة 

شمال غرب            0037214058431391العليا
الرياضأبا االكوان

 جبال 
مكةجنوب رنية4206212349421391كورالمجامعة

مكةحّرة كشب1049223018411388جبل ِشلمان
الرياض جنوب حلبان0028223015441375جبل أحامر
حائلشرق الغزالـة1548260032411366جبل ُرّمـان

جنوب غرب 4027230011451356جبل بِتران
الرياضالقويعية

القصيمغرب القرارة1855242509431327 جبال ُطخفة
عسيرشرق بارق2252182702421313 جبل ريدان
القصيمشرق النقرة0936250000421309جبل ِطِميِّـة
الرياضغرب البجادية5105244424431307 جبال النِّير

شمال شرق 0748245152431302 جبل ِجبلة
الرياضالقرين)الجمش(

الرياضشمال شرق عفيف2820240259421298 جبال ِشعر
مكةحّرة كشب4056222528411298جبل يِهي

الرياضجنوب الخاصرة3425223139431289جبل حومل
تبوكشمال شرق تبوك1540282312371284جبل رايـة

الرياضشمال غرب القويعية0007240058441281جبال الُعرض

شمال قرية رغوة 3037210032431268جبل شثير
مكةشرق رنية
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االســم
 االرتفاع الموقــــــــع

المنطقةوصف الموقعباألمتار  خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

جبل أم 
ِسلمان 

)أم ِسنمان(
حائلغرب جبة5500284554401264

جبل ثهان 
جنوب غرب 0010240007441261)ذهان(

الرياضالدوادمي

 جبال أبان 
القصيمجنوب غرب الرس0030250047421257األحمر

خول الرياضجنوب الخاصرة2824224248431255 جبال الدٌّ
القصيمجنوب الشبيكية0011250516431254 جبل ُسواج
 جبال أبان 

القصيمغرب الرس0008250700431248األسمر

تبوكشرق تبوك0030280015371233جبال ُظفّير
جازانشمال شرق العارضة5003170503431217جبل سا

 جبل ِدساس 
جنوب غرب 1619235110451201)قساس(

الرياضالقويعية

الرياضفريدة الشظية0054230024461196جبال ُطويق 
حائلحّرة الهتيمة5602270021421195جبل الِحليان

 شمال شرق عقلة 3501261018421179 جبال ِقَطن
القصيمالصقور

المدينة جنوب النقرة5509255531411167جبل ماوان
الرياضجنوب الرويضة0018233050441159 جبال األنكير
مكةجنوب شرق رنية4009212013431142 جبل ضلفع

القصيمغرب بقيعاء الشمالية0054191648421122 جبال الُموّشم
الشماليةجنوب غرب طريف3513310032381121جبل لِس

تبوكشمال تبوك4444283634361119جبال َشَرورا
المدينة شرق العا0736265810381099قرن الّشطب
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االســم
 االرتفاع الموقــــــــع

المنطقةوصف الموقعباألمتار  خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

المدينة شمال مهد الذهب0051233054401073 جبال صايد
المدينة شمال المدينة0032243436391071 جبل ُأُحد

المدينة شمال شرق العيص1109253621381063 جبال السرد
القصيمغرب دخنة2324254733431057 جبل خزاز
الجوفشمال غرب سكاكا2052300013391039جبل طوقة
الجوفشمال شرق القريات0039314055371023جبل ُنعيج

الشماليةشمال شرق طريف2947313853381014جبل أم ُوعال
حائلشمال غرب جبة464528342640924جبل الُعليم
القصيمشمال غرب البكيرية151626301843912ساق الِجواء

الجوفشمال شرق طبرجل005330054238897جبل ليلى
الجوفشمال القريات003331002737689جبل الِحصان
مكةشمال مكة المكرمة272721255139642 جبل الّنور 
الشرقيةشرق الهفوف232425154149207 جبل قارة

الشرقيةغرب رأس مشعاب040728185547198 أبرق الكبريت

المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ الخرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 50.000:1. 
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ثالثًا: الهضـاب

تقع الهضاب في المملكة إلى الشـرق من المرتفعات الغربية، وتغطي مساحات واسعة من 
أراضيها، وتنحدر بشـكل عام نحو الشرق والشمال الشرقي، وتنقسم حسـب الموقع إلى األقسام 

التالية:

1ـ الهضاب الغربية

تقع شرق المرتفعات الغربية مباشـرة، وتمتد بمحاذاتها، ويمكن تقسيمها من الجنوب إلى 
الشمال إلى األقسام التالية:

أ ـ هضبتا نجران وعسير:

تقعـان إلـى الشـرق مـن مرتفعـات جبـال السـروات، وتنحصـران بيـن حـدود المملكـة 
والجمهوريـة اليمنيـة جنوبـًا، ومجـرى وادي الدواسـر شـماالً تقريبـًا، وتتداخان مـع بعضهما، 
وتمثان منطقة انتقالية بين جبال السروات في الغرب، ورمال الربع الخالي في الشرق، وتنحدران 
باتجاه الشـرق بشـكل عام، ويتراوح ارتفاعهما مابيـن 900 و 1700 متر، ويصرف سـيول هضبة 
نجران واديا: نجران وُحبونا وروافدهما، ومن أهم مرتفعاتها جبال: القارة، والِعلمان، والكوكب، 
والقهرة. فـي حين يصرف سـيول هضبة عسـير، أودية: بيشـه: ورنيـة، وتثليث، وأهـم مرتفعاتها، 

جبال: الُقنَّة، والفراش، وكور المجامعة.

ب ـ هضبة الحجاز

تقع شـرق جبال الحجـاز، وتنحصـر مابين جبـال الحجـاز من الغـرب، وهضبـة نجد من 
الشرق، وبين هضبتا نجران وعسير من الجنوب، وهضبة حسـمى من الشمال، وتنحدر في جزئها 
الجنوبي باتجاه الشمال والغرب، وفي جزئها الشمالي باتجاه الشـرق والشمال الشرقي، ويتراوح 
ارتفاعهـا مابيـن 800 و1200 متـر ، وتغطـي بعـض أجزائها حـّرة خيبـر؛ يصرف سـيول الجزء 
الجنوبي من هضبة الحجاز وادي الشـعبة؛ أحد الروافـد العليا لوادي الحمـض، في حين تصرف 
ياحين،  أودية: خيبـر، وَقو، ونّيال، سـيول الجزء الشـمالي من الهضبة، مـن مرتفعاتها؛ جبـال: الدَّ

والمقاد، والشرار، وصايد، والِخطام، وبِرد، وقرن الشطب.
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 ج ـ هضبة حسمى

تقع شـمال غربي المملكة، إلى الشـرق من جبال مدين، وإلى الغرب والشمال الغربي من 
مدينة تبـوك، وتنحصر داخـل المملكة بيـن الحدود مـع األردن شـماالً، وهضبة الحجـاز جنوبًا، 
وتنحدر باتجاه الشـرق، ويتراوح ارتفاعها مابين 800 و1700 متر، تغطي الحّرات بعض أطرافها 
الجنوبية، والمتمثلة في الطرف الشـمالي لحـّرة الرحا، مـن مرتفعاتها جبال: الظهـر، والمحاش، 
والُخريمات، وسدير، وحوصل، والمدربا، والّشـكاعة، يصرف سيولها أودية منها: ُثرف، والزيتة، 

وضم. 
2ـ الهضاب الوسطى:

تتمثل فـي هضبة نجد، وهي هضبة واسـعة، تقع إلى الشـرق من هضبة الحجـاز، وتنحصر 
بين هضبـة الحجاز مـن الغرب، ورمـال الدهناء من الشـرق، وبين وادي الدواسـر مـن الجنوب، 
والنفود الكبير من الشـمال، يطلق على جزئها الغربي الواقع في نطاق الـدرع العربي؛ هضبة عالية 
نجد، في حين يطلق علـى جزئها الشـرقي الواقع في نطاق الرصيـف العربي )الغطاء الرسـوبي(؛ 
هضبة نجد السـفلى ، يتدرج انحدارها بشـكل عام باتجاه الشـمال الشـرقي في شـمالها، وباتجاه 
الشرق في وسطها، وباتجاه الجنوب الشرقي في جنوبها، ويتراوح متوسط ارتفاعها ما بين 500 و 
1000 متر. يصرف سـيول هضبة نجد في جزئها الشـمالي وادي الرمة وروافده، في حين يصرف 
سيول هضبة نجد في جزئها الجنوبي وادي الدواسـر)التقاء أودية الفرشة مع تثليث(، تتميز هضبة 
عالية نجـد بمرتفعاتهـا المتكونة من الصخـور الناريـة والمتحولة نظـرًا لوقوعها في نطـاق الدرع 
العربي؛ حيث سـاعد وجودها على نشـوء شـبكة كثيفة من المجاري المائية، من مرتفعاتها جبال: 
أجا، وسـلمى، وأبانات، وشـعباء، والنِّيـر، وصبحا، ومجامـع الهضب، وحصاة قحطـان، وبدوة، 
وصيحة. في حين تتميز هضبة نجد السـفلى، بتجمعاتها الرملية وحافاتها الصخرية، كحافة ُطويق 
التي تمتد من شمال مدينة الزلفي، إلى وسـط األطراف الجنوبية الغربية للربع الخالي؛ بطول يبلغ 
نحو )1200(كم، وحافة الُعُرمة التي تمتد بمحاذاة نفود الدهناء من الغرب، وتبدأ من شـرق بلدة 
األرطاوية شـماالً، إلى بلدة التوِضحية جنوبًا؛ بطـول يبلغ نحو )400(كم، وتنحـدر من الحافتين 

مجموعة من المجاري المائية التي تنتهي بمنخفضات داخلية.



54

اململكة العربية السعودية... حقائق وأرقام

www.sgs.org.sa

3ـ الهضاب الشرقية

تقع شـرقي المملكة، وتمتد من وسـطها إلى أطرافها الشـمالية الشـرقية، وتقع جميعها في 
نطاق الرصيف العربي )الغطاء الرسوبي(، وتنقسم إلى األقسام التالية:

ّمان أـ هضبة الصُّ

تقع إلى الشـرق من هضبة نجـد؛ التـي يفصلها عنها نفـود الدهنـاء، تمتد من الشـمال إلى 
الجنوب، وتنحصر بين نفود الدهناء من الغرب، والسـهل السـاحلي للخليج العربي من الشـرق، 
ومـن محـاذاة يبرين جنـوب مجرى وادي السـهباء مـن الجنـوب، إلـى مجـرى وادي الباطن من 
الشمال، وهي هضبة واسعة شـبه مسـتوية، تنحدر انحدارًا خفيفًا باتجاه الشمال الشرقي والشرق، 
ويتراوح ارتفاعهـا مابين 50 و400متر، تتميـز بقلة المرتفعات فيها، حيـث انعكس ذلك على قلة 
المجـاري المائيـة، وانتشـار المنخفضـات ومصايـد المياه فيهـا؛ من قيعـان، وفيـاض، وخباري، 
ودحول؛ خاصة فـي نصفها الشـمالي، يطلـق على بعـض أجزائها أسـماء محلية حسـب تكوينها 

لب، والملسونية، والوريعة. وشكل صخورها منها: الصُّ

ب ـ هضبة الِحَجرة

مـان من الجنـوب، وهضبـة الحماد من  تقع شـمال شـرقي المملكـة، فيما بين هضبـة الصُّ
الشـمال، وتنحصر بين مجرى وادي الباطـن من الجنوب؛ ومجـرى وادي أبا الُقور من الشـمال، 
وبين نفود الدهناء والنفـود الكبير من الغرب؛ وحـدود المملكة مع العراق من الشـرق، كما يمتد 
ذراع منهـا شـمال النفود الكبيـر باتجاه الغـرب يصل إلـى قرب الجـوف، وتنحدر باتجاه الشـرق 
والشـمال الشـرقي، يتراوح ارتفاعها مابين 400 و600 متر، تغطي سـطحها جاميد صخرية، لذا 
ُسّميت بالحجرة، تنتشر على سـطحها بعض الحافات )الجيان(، واألكام )القور والرجوم( ذات 
االرتفـاع القليل، كما ينتشـر فيهـا الكثيـر من المجـاري المائيـة والمنخفضـات ومصايـد المياه، 
واث، والِخـر، والخد، وُأعيـوج، وفيحان، يطلق  ويصرف سـيولها أودية، منها: أبا الُقور، وأبـا الرُّ

على بعض أجزائها أسماء محلية منها: ِحَجرة الُبشوك، والِحزول.
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ج ـ هضبة الَحَماد

تقع شمال شرقي المملكة، وتنحصر بين هضبة الِحَجرة من الجنوب، وحدود المملكة مع 
العـراق من الشـمال، وبين حـّرة الحّرة مـن الغرب، وهضبـة الوديـان مـن الشـرق، ، تنحدر نحو 
الشـمال الشـرقـي، ويتراوح ارتفاعها مابين 750 و850 متر، تقل فيها المرتفعات بشكل واضح، 

وتنحدر منها الروافد العليا ألودية: عرعر، وحامر، واألُبّيض، والِمراء، وتِبل.

 د ـ هضبة الِوديان
تقع في أقصى شمال شرقي المملكة، وتحاذي هضبة الحماد من الشرق، وتعد امتدادًا لها، 
وتنحـدر نحـو الشـمال الشـرقي، ويتـراوح ارتفاعهـا مابيـن 500 و750 متـر، تخترقهـا مجاري 
مجموعـة أودية تنحدر روافدهـا العليا من هضبة الحمـاد وتفيض في العراق منهـا، أودية: عرعر، 

وحامر، واألُبّيض، والِمراء،وتِبل، لذا ُسّميت بالوديان.
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رابعًا: الرِّمال

تغطي التجمعات الرملية نسبة كبيرة من مساحة المملكة، تبلغ نحو635٫000كم2 ، تمثل 
بع الخالي، والنُّفـود الكبير، والدهنـاء، والجافورة، أكبر  نحو 33% من مسـاحتها، وُتعد رمـال: الرُّ

البحار الرملية في المملكة، إذ تمثل نحو 90% من مجمل التجمعات الرملية الواقعة في المملكة.

وتنتشـر تلك التجمعات فـي العديد من مناطقها، وتتركز بشـكل كبير فـي الرصيف العربي 
)الغطاء الرسـوبي( في شـرقي المملكـة؛ والذي ُيمّثـل نحو ثلثي مسـاحتها، حيث تشـّكلت عليه 
بـع الخالـي، والنُّفـود الكبير،  معظـم التجمعـات الرمليـة الكبيرة فـي المملكـة؛ والتـي منهـا: الرُّ
ـر،  هناء، والجافورة، إضافة إلى عروق المظهور، ونفود الثُّويرات، وُعريق البِلدان، ونفود السِّ والدَّ
حي. في حين تقل التجمعات الرملية بشـكل واضح في  ونفود الغميس، ونفود ُقنيفذة، ونفـود الدِّ
الدرع العربي في غربي المملكة؛ والذي ُيمّثل نحو ثلث مسـاحتها، إذ توجد عليه تجمعات رملية 
أقل حجمًا وأصغر مسـاحة، مقارنة مع مايوجد على الغطاء الرسـوبي، منها: نفـود الُعريق )ُعريق 
ّرة، إضافة إلى بعض الكثبان الصغيرة المتفرقة، وبعض الكثبان  سم(، وعروق ُسبيع، ونفود السٌّ الدَّ

الممتدة بمحاذاة ساحل البحر األحمر؛ خاصة في سهل تهامة الساحلي. 

ويعود سـبب تكّون الكثبـان الرمليـة إلى عوامـل عديدة، منهـا: وجود مصادر للرواسـب، 
ومجاري مياه، ورياح شـديدة، وتضاريس متنوعة تؤدي إلى اإلرسـاب. ويعود تكوين التجمعات 
الرملية فـي المملكة إلـى مصدرين رئيسـين همـا: رمال قاّريـة؛ مصدرها الـدرع العربـي، ورمال 
بحرية؛ مصدرهـا الخليج العربي. وقـد ازداد نمو التجمعـات الرملية في المملكة وتوسـعها، كما 

نشأت تجمعات جديدة؛ نتيجة اشتداد الجفاف والتصحر .

وتعد اإلرسـابات الريحية النمط الغالب في اإلرسـابات الرملية فـي المملكة، حيث تلعب 
الرياح الدور الرئيس المسـاعد في تكوين التجمعـات الرملية، إذ تقوم بعمليـات النحت ثم النقل 
واإلرسـاب للمفتتـات والعوالـق الترابية، كما تـؤدي دورًا مهمـًا في توزيـع وتشـكيل التكوينات 

الرملية. 
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ويمكـن معرفـة أنظمـة الريـاح السـائدة فـي المنطقـة مـن خـال أنـواع الكثبـان الرمليـة 
واتجاهاتها. وتختلف التجمعات الرملية في المملكة من حيث أسباب نشأتها وتكوينها وأشكالها 

وألوانها من منطقة إلى أخرى.

وتضم التجمعات الرملية في المملكة معظم األشـكال الرملية مـن كثبان: طولية، وهالية، 
ونجمية، وقبابية، ومعترضة، وفرشات رملية.

وتختلف تسـمية المعالـم والمظاهر الرمليـة من منطقة إلـى أخرى، ومن تلك التسـميات: 
بتراء، بِنّية، وجذماء، وجرعاء، وحبـل، وِحقنة، وحومة، وخب، وخل، ورّبـاض، وِرثمة، وِزبارة، 

وِشّقة، وُطرعوزة، وطِعس، وِعرق، وعلم، وقوز، وِمِلسة، ونازية، وناظرة، ونِقا.
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التجمعات الرملية في المملكـة

ملحوظات المنطقة النسبة%* مساحته/كم2 اسـم التجمـع
الشرقية، نجران، الرياض  67٫7 430٫000 بع الخالي الرُّ
حائل، الجوف، تبوك  10٫2 65٫000 فود الكبير النُّ

الحدود الشمالية، حائل،  
القصيم، الشرقية، الرياض  7٫1 45٫000 هناء الدَّ

الشرقية  5 32٫000 الجافورة
يشمل مجموعة من الكثبان 

تقع غربه القصيم، حائل 1٫7 11٫000 عروق المظهور

الشرقية  1٫4 9٫000 البيضاء
مكة المكرمة  1 6٫000 عروق ُسبيع
الشرقية  1 6٫000 الحبل

يشمل مجموعة من الكثبان 
تقع غربه 1 الرياض، عسير 6٫000 عرق الوادي

0٫6 الرياض، القصيم  4٫000 ويرات نفود الثُّ
0٫6 الرياض، القصيم  4٫000 ر نفود السِّ
0٫6 الرياض  4٫000 حي  نفود الدِّ

يشمل نفود الميسرية 0٫4 الرياض، القصيم 2٫500 نفود العريق
الرياض  0٫3 2٫000 ُعريق البِلدان
الرياض  0٫3 2٫000 نفود ُقنيفذة
الرياض  0٫2 1٫300 ّرة نفود السُّ
القصيم  0٫2 1٫200 قيِّقة نفود الشُّ
القصيم  0٫2 1٫000 نفود الغميس

تشمل نفودوعريقات منها: 
ّياريات، وُرمحة،  السَّ

والضاحي،والمنثورة، 
والخبراء، والقوز، وأذقان

مناطق متفرقة 0٫5 3٫000 تجمعات رملية أخرى 
متفرقة

  100 635٫000 اإلجمالـي
* من مجمل مساحات التجمعات الرملية في المملكة.

 المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ الخرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 50.000:1 
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خامسًا: المجاري المائية:

تنتشر على سـطح المملكة مئات المجاري المائية الموسـمية، التي تكّونت معظمها خال 
العصـور المطيـرة، وتتوزع علـى جميـع مناطقهـا، إال أنها تقل فـي الجـزء الجنوبي مـن المنطقة 
الشـرقية، وتنعدم في الربع الخالي، وتختلف خصائصها من منطقة إلى أخـرى، إذ تتميز تلك التي 
تنحدر من المرتفعـات الغربية باتجاه الغرب بشـدة اإلنحـدار، وضيق المجـاري وعمقها، وكثافة 
األشـجار وضخامتها، وجريـان مياه الغيول فـي معظمها طوال السـنة، وينتهي معظمهـا في البحر 
األحمر، في حيـن تتميز األودية التي تنحـدر من المرتفعات الغربية باتجاه الشـرق بطولها وسـعة 
مجاريهـا، وانحدارها المتوسـط. أمـا وديان هضبـة نجد وشـعابها؛ فتتميز بسـعة مجاريهـا، وقّلة 
األشـجار الكبيرة في أكثرها؛عـدا أودية الحافـات الصخرية التـي تتميز بعمق المجـاري وقصرها 
وشدة انحدارها. كما تتميز أودية الهضاب الشمالية وشعابها؛ بالمجاري القصيرة، وقّلة االنحدار، 
وندرة األشـجار، وتنتهـي معظم أوديـة الهضاب في أحـواض وسـهول داخلية مكّونـة: الفياض، 

والخباري، والروضات.

وُيطلـق على المجاري الرئيسـة منهـا في مناطـق المملكة أودية وشـعابًا، وتختلف تسـمية 
الروافد من منطقة إلى أخرى؛ حسـب تكوينها وأحجامها وخصائصها وموقعها من الشـبكة، فمن 
تلك التسـميات: باعجـة، وبحرة، وِخـر، وخنقـة، وخور، ودحلـة، وِدعـب، ودويخلـة، وِرجلة، 
وساحبة، وسايلة، وِسـر، وِسليل، وسهب، وِشـجنة، وِشـطنة، وِشـغية، وعائرة، وعائلة، وغاوية، 

وغر، وفاج، وناصفة، ونظيم، وِهذلول.
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بعض المجاري المائية في المملكة مرتبة حسب الطول

طوله اسـم الـوادي
كم

متوسط 
انحداره 
متر/كم

المنطقـةأهـم روافدهمصـبهمنابعه

مة  حّرة خيبر5102وادي الرُّ
نفود الثويرات 

جنوبي محافظة 
األسياح

وادي الشعبة؛ 
وادي الجرير

حائل ، 
القصيم

4603٫5وادي بيشـــة
جنوب مدينة 

خميس 
مشيط

شرق رنية
وادي هرجاب؛ 

وادي عياء؛ 
وادي تبالة؛ 

وادي ترج
عسـير

مجموعة 4002وادي الحمض
أودية

البحر األحمر 
جنوب الوجه

وادي العقيق، 
وادي الجزل؛ 
وادي خيبر؛ 
وادي العيص

المدينة؛ 
تبوك

مجموعة 3800٫8وادي الّســهباء
أودية

سبخة الحمر 
جنوب منفذ 

البطحاء

وادي حنيفة، 
وادي نساح؛ 
وادي الرغيب

الرياض، 
الشرقية

من قرب 3505وادي تثليث
سـراة عبيـدة

غرب وادي 
الدواسـر

 وادي جاش؛ 
وادي الثفـن؛ 
وادي طريب

عسـير

3500٫8وادي الدواسر
مجمع أودية 

الفرشة 
وتثليث

وادي الغر شرق 
السليل

وادي الفرشة ؛ 
الرياضوادي تثليث

عروق سبيعقرب المندق3303٫4وادي ُتُربة 
وادي كرا ؛ 
وادي بيدة ؛ 

وادي بوا
الباحة ؛ 

مكة 

وادي الحمض حّرة الرحا2804٫5وادي الِجــِزل
المدينة وادي مطرانعند قرية الزبائر

كــا 2800٫4وادي الرَّ
جبال 

الدخول 
وحومل 

ّرة؛ وادي برك وادي السُّ
الرياضوادي العمق
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طوله اسـم الـوادي
كم

متوسط 
انحداره 
متر/كم

المنطقـةأهـم روافدهمصـبهمنابعه

قرب 2754٫5وادي رنية 
مكة؛ وادي ثرادشرق رنيةبلجرشي

الباحة 

2501وادي الَجِرير 
قرب قرية 
الخضارة 

غرب عفيف

وادي الرمة 
غرب قرية 

الخطيم
وادي ساحوق ؛ 

وادي المياه
الرياض، 
القصيـم

عبة 2450٫6وادي الشُّ
قرب جبل 
المغيراء 

شمال قرية 
الدفينة

قاع حضوضاء 
جنوب شرق 

المدينة
وادي العرج ؛ 
المدينة وادي المخيط

غرب أم 2301٫2وادي الباطن
عشـر

في األراضي 
العراقية

شعبان فليج و 
الفاو

المنطقة 
الشرقية

قرية هذيل 23010وادي ِوج
وادي العرج ؛ ركبةبالشفا

مكةوادي شرب

ــّرة الرياضوادي السرداحوادي الركاجبل العلم2300٫9وادي السُّ

امتداد وادي 2000٫5وادي الغر
الدواسر

غرب الرميلة 
شرق السليل

 وادي حمام ؛ 
وادي الحنو ؛ 
وادي المجمعة

الرياض

الخمرة جنوب جبال الهـدا2107وادي فاطمــة
جـدة

وادي الشامية ؛ 
مكة وادي الضريبة 

منطقة اللبـة2101٫2وادي الِخــــر
 قرب الحدود 

العراقية جنوب 
شرق مركز 

المحافير
الحدود شعيب الرمثي

الشمالية 

شــاء الخرماء جنوب جبل ثهان2051٫2 وادي الرِّ
غرب المذنب

وادي الشعراء؛ 
شعيب جهام

الرياض؛ 
القصيم

1851٫7وادي ساحوق
جبال 

البوبيات 
والقنة

المدينة؛ وادي العميرةوادي الجرير
القصيم
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طوله اسـم الـوادي
كم

متوسط 
انحداره 
متر/كم

المنطقـةأهـم روافدهمصـبهمنابعه

رحان 1800٫6وادي السِّ
مجموعة 

أودية قرب 
طبرجل

سبخة 
حضوضاء

وادي فجر، 
الجوفوادي األعيلي

جبال األمغر 1801٫7وادي أبا الُقــور
شرق زّلـوم 

الحدود العراقية 
شرق مركز 

الفيضة
الحدود شعيب الهالي

الشمالية

جبال مدين17010وادي ِعفال
في خليج 

الخريبة قرب 
عيينات

وادي األبيض؛
تبوكوادي الزيتة

التقاء القاحة 1708وادي األبواء
وادي القاحة؛ البحر األحمروالفرع

المدينةوادي الفرع

وادي 
1702فجر)جنوب(

جبال 
الضاحكية، 
جبال اللبدة

تبوكوادي القليبةنفود الرشيدان

هضاب 1702٫5وادي الَحَمل
الرياضوادي الحميلعريق الحملالضيرين

البحر قرب قرية  السودة16017٫5وادي حلي
مخشوش

وادي تيه ؛ 
وادي بقرة

عسير ؛ 
مكة

وادي لحا ؛ السهباءغرب العيينة1602٫8وادي حنيفـة 
الرياضوادي لبن

15512 وادى َبيش 
من الحدود 
اليمنية قرب 

الربوعة
البحر قرب قرية 

القوز
وادي دفا ؛ 
جازانوادي ذبح

من األراضي 1505وادي نجران
اليمنية

داخل الربع 
الخالي شرق 

بلدة خباش

وادي الحصن ؛ 
وادي العرض؛

وادي مرون
نجران

1501٫3وادي نّيال
جبال الغوار؛ 

جبال 
الضاحكية

تبوكوادي الخنافريةالخنفة
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طوله اسـم الـوادي
كم

متوسط 
انحداره 
متر/كم

المنطقـةأهـم روافدهمصـبهمنابعه

جبال 1502٫8وادي الداث
شعيب هرمول؛ وادي الرمةكبشات

القصيمشعيب مبهل

ة ـَ غرب 15013وادي َيـب
باشوت

البحر األحمر 
عسير؛مكةوادي خاطمارًا بالقوز

قاع شرورا حّرة الرحا1505٫8وادي األخضر
شمال تبوك

وادي قنا ؛ 
تبوكوادي الرمامية

قاع في شرق جبال ظفيِّر1453٫8وادي َدبِل
تبوك وادي دبيِّلحالة عمار

14010٫7وادي قنونة
جبل البلس 

)باد 
شمران(

البحراألحمر 
عسيروادي لحيـانشمال القنفذة

1401وادي الِمـراء

حزوم 
المروس 

جنوب غرب 
حزم 

الجاميد

الحدود العراقية 
شمال مركز 

الحشو
الحدود شعيب منقولة

الشمالية

وادي 
وادي السرحان الشبليات1351فجر)شمال(

الجـوفوديان الرشيدةشرق طبرجل

يـرع وادي الدَّ
قرية العقلـة1303)األديرع(

الخاصرة 
جنوب غرب 

بقعاء
حائـلوادي جفيفاء

وادي بيشة قرب جبال مكرثا1305 وادي ِهرجاب
الحيفة

وادي تاع؛
عسيروادي صهي

جبال حضن1303وادي ِقطــان
سبخة األشعرية 

شمال غرب 
المويه الجديد

وادي البرماء ؛ 
مكة وادي المليحاء

12510وادي ترج
من قرية 
ـح  ِـّ ملي
)تنومة (

وادي تريس ؛ وادي بيشة 
عسيروادي رنمة
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طوله اسـم الـوادي
كم

متوسط 
انحداره 
متر/كم

المنطقـةأهـم روافدهمصـبهمنابعه

حّرة الرحا12513٫4وادي دامة
البحر األحمر 
مقابل جزيرة 

عمان النُّ
وادي شواق؛ 
تبوكوادي قراقر 

مكةوادي جليلالجردقرية العطيف12012وادي لِّيـة

1200٫7وادي الفرشة
تقابل وادي 

بيشة مع 
وادي رنية

غرب عرق 
وادي الدواسر

وادي رنية ؛ 
الرياضوادي بيشة

قرية قها؛ 11517وادي ِحلية
باد زهران

البحر األحمر، 
قرب الشاقة

وادي أضم ؛ 
وادي العرج ؛ 
وادي الجائزة

مكة

السيل 1154٫8وادي العقيق
وادي القّران ؛ قاع الخبيراءالصغير

مكة وادي سلحة

البحراألحمر جبال عوف758وادي القاحة 
جنوب مستورة

وادي النخيل ؛ 
مكةوادي ثقب

وقي 1100٫2وادي الطَّ
خشم 

الطوقي في 
العرمة

وادي العمياء ؛ الدهناء
الرياضوادي حميم

الشفا في 11022وادي َيَلْملم
مكةوادي جدرخبت الغصنالطائف

أعلى عقبة 10022وادي األحسبة
الباحة

البحر األحمر 
قرب قرية 
العجالين

الباحة؛مكةوادي بطاط

يــث البحر األحمر قرية الطفان10014وادي اللِّ
مكة وادي ذرىقرب الليث

9521٫5 وادى ضمد
 من الحدود 
اليمنية شرق 

بني مالك

البحر األحمر 
شمال مدينة 

جازان
جازانوادي جورة

9523 وادي دوقـة 
من غرب 
الصغرة 

غرب الباحة
البحر األحمر 

الباحة؛مكةوادي سمعةغرب دوقة
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طوله اسـم الـوادي
كم

متوسط 
انحداره 
متر/كم

المنطقـةأهـم روافدهمصـبهمنابعه

من قرب 8523٫5وادي ِعتود
قرية المثناة

 البحر األحمر 
قرب قرية عتود

 وادي ضلع ؛ 
جازانوادي مربة

7511 وادى جازان
من الحدود 

اليمنية شمال 
قيس

البحر األحمر 
شمال مدينة 

جازان

وادي عناء؛ 
جازان وادي عوجبة

706وادي ُخَلب
من الحدود 
اليمنية شرق 

قرية البتول

البحر األحمر 
على شاطئ 

الفروش
جازانوادي دهوان

مامة خشم الثمامة 603وادي الثُّ
وادي خويش ؛ روضة خريمفي العرمة

الرياضوادي جريذي

بيحان 5512وادي ِعيا
وادي عبالة؛ وادي بيشة )بللحمر( 

عسيروادي عمج

5003وادي تعشر
من الحدود 

اليمنية 
جنوب قرية 

السرداح

البحراألحمر 
غرب قرية 

ديحمة
جازانوادي المغيالة

 المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ الخرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 500.000:1.
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سادسًا: مصايد المياه السطحية

ينتشـر على سـطح المملكة الكثير من مصايد المياه؛ التي تتكون فـي المناطق المنخفضة، 
ويعود سـبب تكوينهـا إلى عوامـل مختلفـة؛ منها: انحسـار مياه البحـر عن بعـض األراضي قرب 
الشـواطئ؛ حيث تتكون تلك المصايد وتكثر في المناطق السـاحلية وقربها، أو أنها بقايا بحيرات 
قديمة، كما أن من أسـباب تكوين بعضها اعتـراض بعض المظاهر الطبيعيـة كالحافات الصخرية، 
والكثبان الرمليـة، والحـّرات البركانية لمجاري مياه األمطار؛ حيث تشـّكل تلك المظاهر سـدودًا 
طبيعية تحجز ميـاه تلك المجـاري، إضافة إلى تأثـر صخورتلك المصايـد والمنخفضات بعوامل 
التعريـة المختلفـة كالميـاه والريـاح، حيث تلعـب دورًا مهمـًا في تكوينهـا وتشـكيلها؛ من خال 
عمليات النحت ثم نقـل المفتات الصخريـة واألتربة من أراضيها؛ بسـبب جفافها وتشـققها، بعد 

تعرضها لمياه األمطار التي تنقلها إليها مجاري األودية والشعاب وتنتهي فيها.

وتختلـف أنواع ومسـميات تلـك المصايد؛ حسـب تكوينها ونـوع تربها؛ ومـدى نفاذيتها، 
فمنها: ذات التربة المسـامية؛ المنبتة والصالحة للزراعة كالخباري والروضـات والفياض، ومنها: 

ذات التربة غير المسامية؛ غير المنبتة كالقيعان، ومنها ذات التربة الملحية كالسباخ والممالح.

وتنتشـر مصايد المياه في معظم مناطق المملكة، وتتركز في نطاق الرصيف العربي )الغطاء 
الرسوبي( بشـكل أكبر مما هي في نطاق الدرع العربي، بسـبب قلة االنحدار العام لسطحه، وكثرة 
العوائق الطبيعية التي تعترض مجاري المياه فيه من حافـات صخرية وكثبان رملية، في حين تتركز 
أكبر مصايـد المياه في نطـاق الدرع العربي فـي محيط الكثبـان الرملية والحـّرات البركانية، حيث 

ُتشّكل الكثبان الرملية، والطفوح البركانية )الابات( سدودًا طبيعية تعترض مجاري المياه.

 ويمكن تقسيم مصايد المياه في المملكة حسب تكوينها ونوع تربتها إلى أنواع منها:

1ـ الخباري والروضات والِفياض: وهي ذات تربة مسامية منبته وصالحة للزراعة، تكثر في 
نطاق الرصيـف العربـي؛ حيث تتركـز معظمها فـي نهايات مجـاري األودية والشـعاب، وأسـفل 

الحافات الصخرية والكثبان الرملية.
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2ـ الِقيعان: وهـي ذات تربة طينية غير مسـامية؛ أو ضعيفـة النفاذية؛ لذا فهي غيـر منبتة في 
الغالب، ويتركز معظمها أسفل الحافات والكثبان الرملية، وعند أطراف بعض الحّرات البركانية.

ـباخ والممالح: وهي ذات تربة ملحية؛ بعضها رطبة، وهي نوعان: سـاحلية؛ تنتشـر  3ـ السِّ
قرب السـواحل وبمحاذاتها، وداخلية )قارية(؛ تنتشر أسـفل الحافات الصخرية والكثبان الرملية، 

وعند أطراف بعض الحّرات البركانية. 

بعض الخباري والروضات والفياض في المملكة

االسم
الموقع

المنطقة خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

الجوف103430303739خباري األمحاص
الشرقية 151427153946خباري الُبخر

الشرقية002927001046خباري الحاصبيات
روجيات الشمالية005931001339خباري السُّ
الشرقية001627155345خباري العوشزيات

الشرقية105727554846خبراء أم ُقرين
حائل150128003043خبراء صّفاقة
الشرقية002527503346خبراء ُزعير

الشرقية002627000447روضة أم الشفّلح
الرياض203625000845روضة أم العصافير
القصيم002426003443روضة أم الهشيم

الرياض000426003046روضة التِّنهاة
الشرقية001127502446روضة حسناء السبق

الرياض002424001546روضة الخّرارة
الرياض002225001847روضة ُخريم
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االسم
الموقع

المنطقة خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

الشرقية 001427001546روضة الّزلعاء
بلة الرياض002226005844روضة السِّ
الرياض001126304545روضة ُمطربة
الرياض154125001446روضة نورة

الشرقية363326252947ِفياض أم الِمصران
الرياض003225002746ِفياض الخفس

روج الشرقية002526002747فيضة أم السُّ
الرياض 004026001145فيضة أم ُشبرم

الشرقية004424000549فيضة أم الشفّلح
الشرقية500827302947فيضة أم العصافير
الشرقية003927004045فيضة أم الهشيم

القصيم304926302343فيضة أبقرية
القصيم204826202043فيضة الجرذانية
الرياض104625001246فيضة الِحقاقة

الرياض001916002445فيضة ِزبدة
الشمالية002329001343فيضة الشحمة
القصيم304226303243فيضة الُمسيِّبي
القصيم004627001744فيضة ِمسمارة

المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الخرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 50.000:1.
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باخ والقيعان في المملكة مرتبة حسب المساحة بعض السِّ

المنطقة المساحة/
كم2

الموقع
خط الطـولاالســــم دائرة العرض

درجة دقيقة ثانية درجة دقيقة ثانية
الشرقية )حدود المملكة 

مع سلطنة ُعمان( 3500 55 34 15 21 53 23 ميم سبخة أم السَّ

الشرقية )حدود المملكة 
مع اإلمارات( 3300 51 55 40 23 32 20 ِـّي سبخة ُمط

الجوف 540 38 10 10 30 46 36 سبخة َحُضوضاء
400 الشرقية 48 27 35 28 21 40 ـْطع سباخ الَمق
330 الشرقية 49 48 05 26 46 10 ـّاس سبخة الّري

مكة المكرمة 300 41 51 15 22 57 30 سبخة الَمْيسريَّة
المدينة المنورة 280 40 24 15 23 23 25 ويِرقية قاع السُّ
المدينة المنورة 270 40 41 55 22 56 00 سبخة َأرن
المدينة المنورة 260 40 42 15 22 42 15 السبخة

210 الشرقية 49 44 55 26 35 00 بّية سبخة الضُّ
الشرقية )حدود المملكة 

مع قطر( 180 50 56 45 24 28 45 سبخة المشاخيل

180 الشرقية 49 17 30 23 13 40 سبخة ُمهلِّكة
مكة المكرمة 170 41 31 10 22 34 15 سبخة األشعرية

170 الشرقية 49 01 30 23 13 45 سبخة بّينة

الشرقية 160 51 27 45 23 50 30 سبخة الُحُمر 
رفاء( )بطن الطَّ

140 الشرقية 50 05 30 25 50 35 ان َـّ ن سبخة الدَّ
120 مكة المكرمة 41 40 50 22 59 50 ويب سبخة الذُّ

120 المدينة المنورة 40 04 10 24 20 40 قاع َحُضوضاء
الشرقية 80 49 53 12 25 25 07 سبخة ُمريقب
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المنطقة المساحة/
كم2

الموقع
خط الطـولاالســــم دائرة العرض

درجة دقيقة ثانية درجة دقيقة ثانية
70 الشرقية 49 41 20 25 41 50 سبخة ُأم ِحيشة

مكة المكرمة 65 42 30 00 23 00 00 سبخة ُجمعان
مكة المكرمة 65 40 34 55 22 34 30 قاع النُّجيل
مكة المكرمة 60 40 57 54 22 37 48 سبخة المقاطع

القصيم 50 44 12 50 26 11 45 سبخة ُغويمض 
ليِّم( )الظُّ

تبوك 45 36 33 40 28 35 10 قاع َشَرْورا
الرياض 40 46 57 40 23 38 40 قاع المنسف
الرياض 30 45 36 00 25 16 15 مملحة القصب

مكة المكرمة 30 42 00 00 23 15 00 ِفينة سبخة الدَّ
مكة المكرمة 30 42 00 30 23 01 00 سبخة الَقِرينة

القصيم 25 44 09 30 26 02 40 مملحة الَعْوشزية
القصيم 25 44 11 15 26 20 55 القاع األبيض
حائل 25 43 02 15 27 30 30 قاع األْجفر

مكة المكرمة 25 42 11 40 23 05 35 سبخة َسْفوة
مكة المكرمة 25 42 40 35 23 06 15 سبخة عباب
مكة المكرمة 25 42 19 25 23 01 00 عيثرية سبخة الدُّ

حائل 20 42 41 50 27 42 40 قاع َهوبان
حائل 20 42 22 40 27 52 25 قاع الِملح

المدينة المنورة 20 40 20 40 24 33 40 سبخة َهْرَمة
القصيم 15 44 04 30 26 31 55 ُرِفية سبخة الطُّ

القصيم 10 43 34 50 26 53 10 قاع ُقصيباء 
)سبخة(

المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ الخرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 50.000:1، تم قياس المساحات باستخدام 
.Arc Gis برنامج
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سابعًا: الُجُزر

تقع المملكـة العربية السـعودية في شـبه الجزيـرة العربية؛ فـي أقصى جنوب غربي آسـيا، 
وتغطي مسـاحتها – التي تبلغ نحو مليوني كيلومتر مربع - نحو ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية، 
وتنحصر بين الخليج العربي من الشـرق، وخليج العقبة والبحر األحمر من الغـرب، ونتيجة لهذا 
الموقع المتميز والمسـاحة الواسـعة تمتلك المملكة ثـاث واجهات بحرية يبلغ طول سـواحلها 

نحو 3800كم، إحداها على البحر األحمر، واألخريان على الخليج العربي.

تطـل المملكة مـن الغـرب على خليـج العقبـة والبحـر األحمـر بسـاحل يبلغ طولـه نحو 
2600كم، منها نحـو 180كم على سـاحل خليـج العقبـة، وتحتل المملكـة المرتبـة األولى بين 
الدول المطلة على ضفتي البحر األحمر من حيث طول الساحل، ويمثل طول ساحلها على البحر 

األحمر نحو80% من الساحل الشرقي للبحراألحمر. 

وتطل المملكة من الشـرق على الخليـج العربـي بواجهتين بحريتين يبلغ طول سـاحليهما 
نحو 1200 كـم، إحداهما: شـمالية تبـدأ من نقطـة الحدود السـاحلية للحـد المنصـف للمنطقة 
المقسـومة السـعودية الكويتيـة، حتى نقطـة الحدود السـاحلية مع دولـة قطر على دوحة سـلوى؛ 
بسـاحل يبلغ طوله نحو 1100كم، واألخرى: واجهة جنوبية؛ تبدأ من نقطة الحدود الساحلية مع 
دولة قطر الواقعة قرب مدخـل خور الُعديد في الخليـج العربي، حتى نقطة الحدود السـاحلية مع 

ميرة، بساحل يبلغ طوله نحو 100 كم. دولة اإلمارات العربية المتحدة على دوحة السُّ

وقد انعكس طول سـواحل المملكة على البحر األحمر والخليج العربي؛ واتسـاع الجرف 
القـاري؛ على انتشـار كثير مـن الُجُزر فـي مياههـا، إذ يبلغ مجمـوع الُجـُزر السـعودية فيهما نحو 
1285جزيرة؛ مختلفة المسـاحات؛ بيـن كبيرة، ومتوسـطة، وصغيرة، وصغيرة جـدًاً، تبرز بعضها 
فوق سـطح البحر علـى هيئة صخـور، مع ماحظـة أن هذا العـدد من الُجـُزر هو ما سـمحت في 
إظهاره مقاييس رسم الخرائط المستخدمة. ويضم خليج العقبة والبحر األحمر نحو 1150جزيرة 
من تلك الُجُزر، ُتمّثل نحو 89% من مجمل الُجُزر السـعودية، في حين يضم الخليج العربي 135 

جزيرة، ُتمّثل نحو %11.
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وتختلف الُجُزر السـعودية مـن حيث النشـأة والتكوين، فمعظمهـا مرجانية النشـأة، وباقي 
الُجُزر تتراوح مابين: رملية، وقارية، وبركانية النشـأة. ويغلب على معظم الُجُزر السـعودية استواء 
السـطح، غير أن هنـاك بعـض الُجُزر فـي البحـر األحمـر ذات سـطح مرتفـع، تظهر عليـه بعض 
المرتفعـات، كجـزر: ثيـران )518م(، وصنافـر )112م(، ويبـوع )112 م (، والنُّعمـان )43م (، 
وجبـل حّسـان )165م (، وجبل اللِّيـث )28م(، وجبـل الصبايـا )42م(، وجبل ُكُدمبـل )52م(، 
سـان )66م(، وُزفـاف )57م(، وُقّماح  وبعض جزر فرسـان كجـزر: فرسـان الكبيـر)72م(، والدِّ
)27م(. في حيـن أن معظـم جـزر المملكة فـي الخليـج العربـي مسـتوية السـطح، إذ ال يتجاوز 

ارتفاعها )13م( كما في جزر: ُقنّة )ُجنّة(، والمسّلمية، وأبو علي. 

وتتركز معظم الُجُزر السـعودية قرب السـواحل نظرًا التسـاع الجرف القاري. وتعد جزيرة 
البغلة - وهي إحدى جزر أرخبيل فرسـان - أبعد الُجُزر السعودية في البحر األحمر عن الساحل، 
إذ تبعد عنه نحـو 57٫8)ميل بحري(. وتعد جزيـرة الوصل )الُحميضة ( أقصى الُجُزر السـعودية 
شماالً، إذ تقع قرب منتصف الجزء الشمالي من الساحل السعودي في خليج العقبة، في حين تعد 
جزيرة رامين - إحدى جـزر أرخبيل فرسـان - أقصى الُجُزر السـعودية في البحـر األحمر باتجاه 
الجنوب . وفي الخليج العربي تعد جزيرة العربية أبعد الُجُزر السـعودية عن الساحل، إذ تبعد عنه 
نحو 50)ميًا بحريًا(، وتعد جزيرة ِمشـعاب )المقطع ( ـ الواقعة جنـوب الخفجي ـ أقصى الُجُزر 
السـعودية في الخليج العربي شـماالً، في حين تعد جزيرة الُحويصات ـ الواقعـة جنوب رأس أبو 

قميص ـ أقصى الُجُزر السعودية في الخليج العربي جنوبًا.

وتتفاوت الُجُزر السـعودية من حيث المساحة، حيث تعد جزيرة فرسـان الكبير أكبر الُجُزر 
السعودية مسـاحة، إذ تبلغ مسـاحتها نحو )380كم2(، تليها جزيرة سجيد)السقيد( )150كم2(، 
ثم جزيرة ثيـران )61٫5كم2(؛ وهـي من جزر البحر األحمـر. في حين تعد جزيـرة أبو علي أكبر 
الُجُزر السـعودية في الخليـج العربي مسـاحة؛ إذ تبلغ مسـاحتها نحو)59٫3كـم2(، تليها جزيرة 

الباطنة )33٫7كم2(، ثم تاروت )20٫3كم2(.
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ونظرًا لطبيعة تكويـن ُجُزر المملكة وظروفها المناخية وقلة مواردهـا االقتصادية، فإنها غير 
مأهولة بالسكان باستثناء ُجُزر: فرسان الكبير، وسـجيد، وُقّماح؛ وهي من ُجُزر أرخبيل فرسان في 
البحر األحمر، إضافة إلـى ُجُزر: تاروت، وأبـو علي، وُقنّة )ُجنّـة(، في الخليج العربـي، إذ توجد 

عليها بعض القرى والمراكز السكانية واالقتصادية .

توافر في سـواحل المملكة وبعض ُجُزرها مقومات الجذب السـياحي من تنوع طبوغرافي 
وبيئي يتمثل في: الشـواطئ الرمليـة الناعمة، والمرتفعـات الجبليـة، والغطاء النباتـي، إضافة إلى 
الشـعاب المرجانية المتنوعة التـي تحيط بالسـواحل والُجُزر، ممـا يؤهلها لتكون مقصـدًا للزوار 
لممارسـة هوايات: الصيد، والغوص، وللراحة واالسـتجمام فـي معظم فصول السـنة، ومن أهم 
تلك السواحل والُجُزر في البحر األحمر شواطئ: مقنا، وِقيال، وشرمة، والِحسي، وينبع، وعمق، 
والشـقيق. وُجُزر: ثيـران، وصنافـر، والنُّعمـان، وجبل حّسـان، وجبل اللِّيـث، وجبـل دوقة، وأم 
القماري، وجبـل الصبايا، وجبـل ُكُدمبـل، ومعظم ُجـُزر أرخبيل فرسـان. وعلى الخليـج العربي 
شواطئ: ُمنيفة، والُجبيل، ونصف القمر، والُعقير، والُعديد. وُجُزر: كران، وُقنّة )ُجنّة(، وأبو علي، 

والّزخنونية، والُحويصات.

ويمكن تصنيف الجزر السعودية في البحر األحمر والخليج العربي على النحو التالي:

أواًل: من حيث المساحة:
النسبة %عدد الجزرالمساحة

119993٫3أصغرمن )1( كم2
645من )1( حتى )10( كم2

181٫4من )10( حتى )50( كم2
40٫3أكبر من )50( كم2

1285100المجمـوع

  

ثانيًا: من حيث الُبعد عن الساحل: 
النسبة %عدد الجزرالُبعد عن الساحل

97475٫8أقل من 12 )ميل بحري(

1279٫9من 12 - 24)ميل بحري(

18414٫3أكثر من 24)ميل بحري(

1285100المجموع
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ُجُزر المملكة في خليج العقبة والبحر األحمر التي تزيد مساحتها عن )1( كم2

اسم الجزيرة
الموقع

مساحة الجزيرة 
)كم2 (

الُبعد عن  
الساحل 

 )ميل بحري( 
المنطقة خط الطولدائرة العرض

درجةدقيقةثانيةدرجة دقيقةثانية
جا زا ن42421600004238020٫50 فرسان الكبير

جا زا ن35511654554115023٫80َسجيد)الّسقيد(
تبــوك34562700343461٫53٫40 ثيران

سـان  جا زا ن2455164840413639٫00 الدِّ
جا زا ن24431648464131٫338٫00 ُزفـاف 
تبــوك00562730423424٫54٫50 صنافر
تبــوك34242500533619٫88٫40 ِشيبارة
مكة المكرمة00002224563819٫50٫20 حاطبة 

جـا زا ن00511648354119٫446٫00 ساسوه الغربية 
يم )مشابة( تبـوك3638250030361912٫60برِّ

مكة المكرمة36122012074018٫50٫40 شريفة 
جا زا ن38381636014215٫429٫50 ُقّماح 

أم أرومة 
تبــوك20432500343612٫67٫20)أم رومة(

 ُدمسك 
جا زا ن00321614034211٫232٫10)دمسق( 

مكة المكرمة24351818034111٫210٫50 جبل الصبايا 
جبل حّسان
تبــوك10582412053710٫57٫20)الحساني(

تبــوك05332524503610٫55٫90 ُقّمعان 
 رأس 

جا زا ن00001730534110٫225٫70الرصيبب 

تبــوك3626252459368٫71٫70سـويحل 

ثانيًا: من حيث الُبعد عن الساحل: 
النسبة %عدد الجزرالُبعد عن الساحل

97475٫8أقل من 12 )ميل بحري(

1279٫9من 12 - 24)ميل بحري(

18414٫3أكثر من 24)ميل بحري(

1285100المجموع
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اسم الجزيرة
الموقع

مساحة الجزيرة 
)كم2 (

الُبعد عن  
الساحل 

 )ميل بحري( 
المنطقة خط الطولدائرة العرض

درجةدقيقةثانيةدرجة دقيقةثانية
 منظر أبو 

جا زا ن0658162448416٫833٫20الشوك 

تبــوك2406270046355٫71٫60 النُّعمان
تبــوك0030251257365٫60٫90شـريرة

تبــوك0057270012355٫30٫80 أم ُقصور
تبــوك4832250055365٫23٫00 أبو الحق 

 كّيرة 
جا زا ن484716004541539٫00)أم األبصار( 

مكة المكرمة2037193637404٫87٫80 جبل دوقة 
جا زا ن3003170045414٫535٫30 جبل أبو ُحّمد 

تبــوك2447244811374٫40٫10الُمقيطع
جا زا ن0850164801424٫122٫00 منظر سجيد 

جا زا ن0039161052414٫135٫80 دوشـك 
مكة المكرمة485719120840411٫50 جبل اللِّيث

تبــوك3635250655363٫61٫80مدرة 
تبــوك1703281002353٫60٫90 الفرشة

ليـدلة  مكة المكرمة3809230047383٫50٫10 الّدُْ
عســير0030180504413٫211٫40ِقطنة

 ساسوه 
جا زا ن0451163636413٫245٫70الشرقية 

أم الحصاني 
تبــوك0004280045343٫10٫71الجنوبية

جا زا ن0647164700422٫924٫40شورة
تبــوك1054264500362٫80٫10ُزبيدة
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اسم الجزيرة
الموقع

مساحة الجزيرة 
)كم2 (

الُبعد عن  
الساحل 

 )ميل بحري( 
المنطقة خط الطولدائرة العرض

درجةدقيقةثانيةدرجة دقيقةثانية
مكة المكرمة4616195153402٫75٫00 الّسّقاء 
مكة المكرمة0015201204402٫60٫90العجوزة
تبــوك1228254058362٫51٫70الدهمانية

ُركبين )رقبين( 
جا زا ن5404171855412٫325٫20الغربيـة 

 الُعلطـة 
مكة المكرمة0053220056382٫10٫50)القود(

جا زا ن2237161055412٫135٫40 أبـكر 
جا زا ن502516041642227٫30 رامين 
تبــوك36042830433421٫51 الثغباء 

مكة المكرمة2727190449401٫84٫60 الطويلة 
مكة المكرمة4809200013401٫80٫20دعامة

جا زا ن4235160659411٫632٫80 سلوبة 
سان  الدِّ
مكة المكرمة0055161443411٫636٫00الصغيرة

تبــوك2447274807351٫510٫80 يبوع 
مكة المكرمة3039190645401٫52٫60أم ُربيص

مكة المكرمة4003221001391٫30٫20أبو مرزوق
أم الحصاني 

تبـوك1405280045341٫30٫40الوسطى 

تبــوك4610263622361٫25٫30 ريخة
مكة المكرمة0041192044401٫22٫80أم العود

مكة المكرمة0010214010391٫20٫10أم الخضري
تبــوك4831252457361٫21٫40العاقر
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اسم الجزيرة
الموقع

مساحة الجزيرة 
)كم2 (

الُبعد عن  
الساحل 

 )ميل بحري( 
المنطقة خط الطولدائرة العرض

درجةدقيقةثانيةدرجة دقيقةثانية
جا زا ن0053164824421٫16٫90 ُحبار 
جا زا ن1247160027421٫17٫30 آِمــنة 
مكة المكرمة0657225450381٫10٫14 أم البِل 
 سولين 
جا زا ن0045164612421٫117٫40الشمالية 

مكة المكرمة3020214406391٫10٫20 ُغــرا ب 
مكة المكرمة3619191253401٫13٫90ثراء )ِفّرة(

عسير0609181232411٫10٫80 حصر 
عسير12071812344110٫30جبل ذهبان
ذوثاث 
جا زا ن302516125441144٫10)مّراك( 

تبــوك48552705543418٫20 شوشة
تبــوك36542712043517٫30 َبَرقـان الكبير

مكة المكرمة18451946414010٫30أم القنديل
مكة المكرمة48562213523810٫47 أم دينـار 

المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ جزر المملكة العربية السعودية في البحر األحمر والخليج العربي؛ 1428هـ 2007م
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ُجُزر المملكة في الخليج العربي مرتبة حسب المساحة

المنطقة
الُبعد عن 
الساحل 

 )ميل بحري( 

مساحة 
الجزيرة 
)كم2 (

الموقع
خط الطولاسم الجزيرة دائرة العرض 

درجة دقيقة ثانية درجة دقيقة ثانية
الشرقية 4٫5 59٫30 49 31 30 27 20 40 أبو علي
الشرقية 0٫7 33٫70 49 29 30 27 14 30 الباطنة
الشرقية 0٫5 20٫30 50 04 00 26 34 25 تاروت
الشرقية 0٫6 12٫10 50 19 30 25 33 30 الزخنونية
الشرقية 0٫8 5٫40 49 18 20 27 22 15 ُقّنة )ُجّنة(
الشرقية 0٫1 3٫90 49 21 30 27 13 00 الهيلمية
الشرقية 0٫3 3٫70 49 20 30 27 14 55 عّينة الضُّ
الشرقية 0٫5 3٫10 49 13 15 27 24 25 الُمسّلمية
الشرقية 0٫2 2٫60 49 29 24 27 08 30  القرمة
الشرقية 0٫4 1٫00 48 38 00 28 10 00 ِمشعاب)المقطع(
الشرقية 31 1٫00 49 49 30 27 43 10 كران)قران(
الشرقية 0٫2 0٫60 50 25 20 25 29 00 ُجذيم
الشرقية 0٫6 0٫30 49 20 20 27 16 05 الثُّميري
الشرقية 0٫2 0٫25 51 26 30 24 31 30 هذبة
الشرقية 0٫2 0٫25 50 14 19 26 20 47 يور الطُّ

الشرقية 5 0٫22 50 17 45 26 24 35 كسكوس 
)الشمالية(

الشرقية 20 0٫20 49 53 50 27 22 06 جنا
الشرقية 20 0٫20 49 57 24 27 11 54 الُجريد
الشرقية 5 0٫20 51 30 10 24 23 45 الُحويصات
الشرقية 1 0٫20 50 06 15 26 39 30 حالة زعل

الشرقية 4٫6 0٫20 50 17 30 26 23 55 كسكوس
)الجنوبية(
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المنطقة
الُبعد عن 
الساحل 

 )ميل بحري( 

مساحة 
الجزيرة 
)كم2 (

الموقع
خط الطولاسم الجزيرة دائرة العرض 

درجة دقيقة ثانية درجة دقيقة ثانية
الشرقية 50 0٫10 50 10 25 27 46 35 العربية
الشرقية 0٫2 0٫10 51 29 00 24 33 00  صّياد
الشرقية 0٫2 0٫10 49 35 6 27 7 6  الحويات
الشرقية 29٫5 0٫10 49 49 12 27 38 45 كرين)قرين(

الشرقية 5 0٫04 50 19 00 26 15 15 الَبْينة 
بينة( الكبيرة)اللُّ

الشرقية 33٫5 0٫03 49 40 55 27 55 50 حرقوص
الشرقية 3 0٫01 50 44 15 24 56 00 ُعنيبر
الشرقية 0٫1 0٫01 50 06 25 26 40 30 الهيزة

المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ جزر المملكة العربية السعودية في البحر األحمر والخليج العربي؛ 1428هـ 2007م
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عاب الُمرجانية: ثامنًا: الشِّ

تتمتع المملكة بسـواحل طويلة تطل على خليج العقبة والبحر األحمر في الغرب والخليج 
العربي في الشـرق، مما أدى إلى امتاكها مناطق بحرية واسـعة، وقد أدى ذلك إضافة إلى اتسـاع 
ـعاب الُمرجانيـة بمحاذاة السـواحل وحول  الجرف القاري؛ إلى إنتشـار مسـاحات كبيـرة من الشِّ
الجزر، إضافة إلى مساحات واسـعة أخرى متفرقة في مناطق بعيدة عن الساحل؛ معظمها مغمورة 

في المياه، وتظهر أجزاء من بعضها فوق سطح الماء خاصة وقت َجْزر البحر.

ـعاب الُمرجانية المتنوعـة؛ التي تتميز بتنوع  ويعد البحر األحمر مـن أغنى بحار العالم بالشِّ
أشـكالها وأنماطها وألوانها، ويضم البحر األحمر نحو 200 نوعًا من المرجان، وقد نشأت معظم 
ـعاب الُمرجانية على شكل حواش  جزر البحر األحمر من بقايا حيوان المرجان، وتبدو بعض الشِّ
من المرجان ماصقة لشـواطئ الجـزر وحولها، تكونت بفعـل تراكم المرجان والمـواد العضوية 
والكلسـية، وقد تكون عائقًا فـي كثير مـن األحيان للماحـة في تلـك المناطق؛ بسـبب وعورتها 
وقربها من سـطح الماء، كما ويبرز بعضها فوق سـطح الماء على شـكل رؤوس، كما يبدو بعضها 
اآلخر على شكل حواجز مرجانية بعيدة عن الشاطئ يشـكل بعضها نقاط رسو للسفن والقوارب، 
وحواجز تحميها مـن أنواء البحر، وكثيرًا مـا تظهر تكوينات المرجان على شـكل حلقات تنحصر 

داخلها بحيرات ضحلة، وتكون في بعض األحيان غير مكتملة فتبدو على شكل خلجان.

ـعاب الُمرجانية على طول سـاحل المملكة على خليج العقبـة والبحر األحمر  وتتوزع الشِّ
وبمحاذاته، وحـول الجزر، حيث تنتشـر بكثافة فـي مدخل خليج العقبـة فيما بيـن جزيرتي ثيران 
وصنافر والسـاحل السـعودي، وكذلك بمحاذاة السـاحل السـعودي شـمال البحر األحمر، وتقل 
الشـعاب باتجاه الجنوب حيث تتركز قرب السـاحل وبمحاذاته إلى قرب مدينة الليث؛ حيث تبدأ 
باالنتشـار مرة أخرى، وتبلغ أقصـى امتداد لها باتجـاه الغرب فيما بيـن مدينتـي الليـث والقنفذة؛ 
حيث يبعد أقصاها عن السـاحل نحو 50ميًا بحريًا، بعد ذلك تعاود االقتراب من الساحل وحول 

الجزر حتى نهاية الساحل السعودي جنوبًا.
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 ويضم الخليج العربي نحو 60 نوعًا من المرجان، وتنتشـر في المياه السعودية في الخليج 
ـعاب الُمرجانية المتنوعة يطلق عليها الُفشـوت والِقطع والقّصار  العربي مجموعات كبيرة من الشِّ

وغيرها حسب حجم مساحتها وتكوينها.

ـعاب الُمرجانيـة فـي البحر األحمـر والخليـج العربـي أسـماء يعرفها  وتحمـل معظـم الشِّ
الصيادون، إذ تعد بيئة مناسبة لنمو األسماك وتكاثرها؛ حيث تكون مناطق مفضلة لصيد األسماك.
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عاب الُمرجانية السعودية في خليج العقبة والبحر األحمر مرتبة من الشمال إلى الجنوب  بعض الشِّ

ــْعب اسم الشِّ
الموقع

المنطقة خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

تبـوك300028202834 ِشــْعب الشقاشــق 
ميــس تبـوك335927352734 ِشــْعب الطِّ
تبـوك445627255234 ِشــْعب الشــقائق
تبـوك365527163834 ِشــْعب أبو طنيــن

تبـوك084927120635 ِشــْعب البلــم 
تبـوك203227072535 ِشــْعب ُجّبــة

تبـوك572527253135 قطعــة الُمعــّرش
تبـوك201627303835 ِشــْعب البلـــد

تبـوك335626364835 ِشــْعب أبو شوشــة
تبـوك122326091536 ِشــْعب الــدرك

تبـوك123125303736 ِشــْعب الُجديــر 
تبـوك330925275436 ِشــْعب المجهــول
ــفاني  المدينة305924505636 ِشــْعب السُّ

المدينة305124425936 ِشــْعب ُمبــارك
المدينة304524300537 ِشــْعب أبو صّديـــن 

المدينة302924100737 قطعــة بـا هذيــل 
المدينة332024542237 قطعــة الِقــرش 
ــرم  المدينة100324305137 ِشــْعب الشُّ

المدينة265023495337 ِشــعاب الســبعة 
المدينة003923000238ِشــْعب تستس

المدينة122823142538 ِشــْعب الُجـذيبــي
مكـة422623063238 ِشــْعب مخــارج
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ــْعب اسم الشِّ
الموقع

المنطقة خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

مكـة001523153738ِشــْعب الُجدير الجنوبي
مكـة150023184138 شــعاب الخــّرار
مكـة304422574638 ِشــْعب البيضــاء
مكـة453822545238 ِشــْعب الِقــرش

مكـة391922145138 ِشــْعب نــزار
مكـة240422404638 ِشــْعب أبو مدافــع

مكـة125221004538 ِقَطـع الشــيخ
مكـة544021125038 ِشــْعب الكبيــر

مكـة301921490139 ِشــْعب الِمسماري
مكـة101621000139ِعرق الغراب

مكـة480921120339 الُقّصـر الشـامية )الخسعة(
مكـة500521500139 الُقّصر اليمانيـة

مكـة125620541039ِقطعة أم الجاد )قطع الطافية(
ـعيبة  مكـة154620001839 ِقطـع الشُّ

مكـة303820152339 طويـل الرغاويـن )رغـوان(
مكـة332120003139 ِشــْعبان الشــجعة
ومــان مكـة541020184939 ِشــْعب التُّ

مكـة485719545639 ِشــْعب جنابيــات
مكـة153919500040 ِشــْعب الســبعة
مكـة503119280740 ِشــْعب الجبــارة

مكـة302119450640 ِشــْعب الساقة
مكـة151019451640 ِشــْعب دوكــة
مكـة365718400541 ِشــْعب الثاثة
مكـة155718052340 ِشــْعب الخاتم
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ــْعب اسم الشِّ
الموقع

المنطقة خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

مكـة004818500841ِشــْعب الصّيــل 
عسـير450818355540 ِشــْعب علــي

عسـير000318105040 ِشــْعب أبو مصالــي
جـازان480018384840 ِشــْعب ِمــراس

جـازان003217204741 ِشــْعب أبو خّبــان
جـازان104516353942 ِشــْعب الجلجلة

جـازان484216004142 ِشــْعب ُمجلجلــة
جـازان303316004141 ِشــْعب الجــرم والــدارة

المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ جزر المملكة العربية السعودية في البحر األحمر والخليج العربي؛ 1428هـ 2007م
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عاب الُمرجانية والُفشوت السعودية في الخليج العربي مرتبة من الشمال إلى الجنوب   بعض الشِّ

ْعب اسم الشِّ
الموقع

المنطقة خط الطولدائرة العرض
درجةدقيقةثانيةدرجةدقيقةثانية

الشرقية183528125148 ِشْعب أم الشياهين
الشرقية203428574748 ِشْعب أم الِغربان

الشرقية543228123348 ِشْعب عارض بارد حلق
الشرقية242628535648 ِقطعة البلداني

الشرقية482028485348 ِقطعة مراء
الشرقية101728364748عارض يوسف

حال الشرقية341428124048قّصار أم السِّ
الشرقية101228335248 ِشْعب أبو ُعصّية

الشرقية551128575748ِقطعة خالوه
الشرقية560928114648 قّصار الميتمة
الشرقية150528165448 ِقطعة صوفان
الشرقية440128000649 ِقطعة مويقلة

الشرقية000627000050 ِفشت أم الِجمال
الشرقية305926001350 ِفشت ُغرّيبة

الشرقية005826002350 ِفشت أبو سعفة
الشرقية443226121550 ِفشت نجوى
الشرقية063424123351 ِفشت أم جّنة

المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ جزر المملكة العربية السعودية في البحر األحمر والخليج العربي؛ 1428هـ 2007م
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خطوط األساس للمناطق البحرية للمملكة العربية السعودية:

صدر المرسـوم الملكي رقـم )م/4( وتاريـخ 1431/1/26هـ المبني علـى قرار مجلس 
الـوزراء رقـم )15( وتاريـخ 1431/1/25هــ والقاضي بـأن تكون خطـوط األسـاس للمناطق 
البحرية للمملكة العربية السـعودية في خليج العقبة والبحر األحمر والخليج العربي؛ وفقًا لقوائم 
اإلحداثيـات الجغرافية المبّينـة في الجداول الثاثـة المرفقة بالمرسـوم الملكـي؛ والموّضح فيها 
المرجع الجيوديسـي لهذه اإلحداثيات. ويشـمل الجدول رقم )1( قائمـة باإلحداثيات الجغرافية 
لمئة وثاث )103( نقاط أسـاس في خليـج العقبة والبحر األحمـر؛ ابتداًء من نقطة أسـاس على 
خط الحدود البحرية بين المملكة العربية السـعودية والمملكة األردنية الهاشمية في خليج العقبة، 
إلى نقطة أسـاس على خط الحدود  البحرية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنيةفي 

البحر األحمر. 

ويشـمل الجدول رقم )2( قائمة باإلحداثيات الجغرافية إلحدى عشـرة )11( نقطة أساس 
في الخليج العربي؛ ابتداًء من نقطة أسـاس على خط تقسـيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة 
المقسـومة بين المملكة العربيـة السـعودية ودولة الكويـت، إلى نقطة أسـاس على خـط الحدود 

البحرية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. 

في حين يشـمل الجدول رقم )3( قائمة بإحداثيات جغرافية ألربع )4( نقاط أساس؛ ابتداًء 
من نقطة أسـاس على خط الحدود البحرية فيما وراء خـور العديد بين المملكة العربية السـعودية 
ودولة قطر، إلى نقطة األسـاس عند نقطة الحدود السـاحلية بين المملكة العربية السـعودية ودولة 
اإلمارات العربية المتحـدة. وقد أودعت تلـك القوائم فـي األمم المتحدة فـي 1431/3/20هـ 

الموافق 3/5/ 2010م.

تجدر اإلشـارة إلى أن خطوط األسـاس تحدد المياه الداخلية التي تنحصر ما بين السـاحل 
وهـذه الخطـوط، ويبـدأ منهـا قيـاس عـرض البحـر اإلقليمـي، والمنطقـة المتاخمـة، والمنطقـة 

االقتصادية الخالصة، والجرف القاري؛ وفقًا ألحكام القانون الدولي. 
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نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية: 
صدر المرسـوم الملكي رقـم )م/6( وتاريـخ 1433/1/18هـ المبني علـى قرار مجلس 
الوزراء رقـم )12( وتاريـخ 1433/1/17هــ والقاضـي بالموافقة علـى نظام المناطـق البحرية 

للمملكة، ويتكون النظام من )22( مادة، توضح حقوق المملكة وواجباتها في مناطقها البحرية.

وقد اشـتملت المـادة األولى مـن النظام علـى التعريفـات. فيما وّضحـت المادتـان الثانية 
والثالثة الميـاه الداخلية التـي تقع باتجاه البـر من خطوط األسـاس التي يقاس منهـا عرض البحر 
اإلقليمي وتمتد إليها سيادة المملكة. وتتعلق المواد من الرابعة إلى العاشرة بالبحر اإلقليمي الذي 
يمتد لمسـافة 12 ميًا بحريـًا من خطوط األسـاس؛ وتمتد إليه سـيادة المملكة، وتتمتع فيه سـفن 
جميع الدول بحق المرور البريء وفقًا ألحكام هذا النظام، واتفاقيـة األمم المتحدة لقانون البحار 
عـام 1982م، وأي قواعـد أخرى فـي القانون الدولـي. وتتعلـق المـادة الحادية عشـرة بالمنطقة 
المتاخمة التي تمتد مسـافة 12 ميًا بحريًا من الحد الخارجي للبحر اإلقليمي؛ وتمارس المملكة 
فيها السـيطرة والرقابة الازمة من أجل منع خرق األنظمـة واللوائح النافذة فـي المملكة المتعلقة 
باألمن واألنظمـة البيئية والماحة والجمـارك والضرائب وشـؤون الهجرة والصحـة داخل إقليم 
المملكـة أو بحرها اإلقليمي. فيما وّضحت المواد من الثانية عشـرة إلى السادسـة عشـرة المنطقة 
االقتصاديـة الخالصة التـي تقع مباشـرة وراء البحـر اإلقليمي للمملكـة وماصقة لـه؛ وتمتد إلى 
الحدود البحرية مع الدول المجـاورة والمقابلة لها، وللمملكة فيها حقوق سـيادة خالصة لغرض 
استكشـاف الموارد الطبيعية الحية وغيـر الحية، ووالية خالصـة فيما يتعلق بحمايـة البيئة البحرية 
والحفـاظ عليهـا، والتركيبات وتشـغيلها وصيانتهـا، وغير ذلك مـن الحقوق والواجبات. وتشـير 
المواد من السـابعة عشـرة إلـى الحاديـة والعشـرين إلى الجـرف القاري الذي يشـمل قـاع أرض 
المسـاحات المغمورة وباطنها التي تمتد إلى ما وراء البحر اإلقليمـي للمملكة في جميع االمتداد 
الطبيعي إلقليـم المملكة البري؛ وهو عبـارة عن قاع بحـر المنطقة االقتصاديـة الخالصة للمملكة 
وباطن أرضها، وتمارس المملكة على جرفها القاري حقوق سـيادة خالصة ألغراض استكشـاف 
موارده الطبيعية واستغالها، وغير ذلك من الحقوق والواجبات في الجرف القاري. فيما تضّمنت 

المادة الثانية والعشرون أحكام عامة.  
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ُرق: الطُّ
الطرق هي عصـب التنمية وشـريانها لتعمير المناطـق المختلفة وتطويرها، كمـا أنها المرآة 

التي تعكس مدى تطور الدول؛ إذ يقاس نموها وتطورها بأطوال الطرق التي أنشأتها وأنواعها.

وكان من أولـى اهتمامات الملـك عبدالعزيز منذ توحيد المملكة إنشـاء الطـرق وتطويرها 
وتنميتها؛ لربط مناطق المملكة ببعضها، وُيعد طريق مكة المكرمـة - الطائف أول الطرق المعبدة 
التي أنشـأتها الدولة، وكان ذلك عام 1344 هــ )1925م(؛ وبلغ طوله نحو 130كم، تاه إنشـاء 

طريق الرياض - األحساء في عام 1347 هـ )1927م(.

وتمتلـك المملكة في الوقـت الحاضر شـبكة كثيفة من الطـرق الحديثة المعبـدة بمختلف 
أنواعها؛ السـريعة، والمزدوجة، والمفردة: الرئيسـة، والثانويـة، والزراعية، تربـط مناطق المملكة 
ومحافظاتها ببعضها، كمـا تربط المملكة مع الدول المجاورة لها، حيث تخترق الجبال الشـاهقة، 
والصحارى الواسعة، والكثبان الرمليةالمرتفعة، مما أنعكس على التطور الحضاري السريع الذي 
تشـهده المملكة. وبعـد أن ربطـت الدولة مناطـق المملكـة المختلفة بشـبكة من الطـرق المعبدة 
المفردة، بدأت بإنشاء الطرق السـريعة، وتحويل معظم الطرق المعبدة الرئيسة المفردة؛ التي تربط 
بين المدن والمناطق إلى طرق مزدوجة، وتنفيذ مجموعة من الطرق الدائرية حول المدن الرئيسة، 
إضافة إلى تنفيذ عدد من طرق العقبات؛ التي تربط بين أعالي جبال السروات في جنوب المملكة 
وسـهل تهامة، ومنها عقبات: الهـدا، والمحمدية، والباحة، وِشـعار، والصّماء، وِضلـع، والجّوة، 
وغيرها، كمـا قامـت الدولـة بتعبيـد آالف الكيلومترات من الطـرق الزراعيـة؛ التي تخـدم القرى 
واألريـاف والمناطق الزراعيـة، وربطها باألسـواق ومنافذ التصديـر، حيث نتج عن ذلك التوسـع 
الكبير الذي شـهدته الزراعة، والصناعة، والنمو الحضاري السـريع في مناطق المملكة المختلفة. 
ويبلغ مجمل أطوال الطرق المعبدة في المملكة بمختلف أنواعهـا حتى عام 1432هـ )2011م( 
نحو )58( ألف كم، كما قامت الدولة بمسح وتمهيد أكثر من )135( ألف كم من الطرق الترابية. 



93

اململكة العربية السعودية... حقائق وأرقام

www.sgs.org.sa



٨٨
٠

٩٤
٠

٨٠

٨٠
٠

٨٠
١٦
٠

٨٧
٠

٤٢
٥

٤٠
٠

٥٠
٠

١٠
٩٠

٣٧
٥

٣٣
٥

٤٥
٠

٢٣
٠

٣٤
٠

٨٥
٠

٨٦
٥

٧٧
٠

٤٨
٠

٧١
٠

٤٠
٠

١٢
٨٠

١٣
٦٠

١٢
٠٠

١٢
٧٠

١٤
٩٠

٧٥
٥

٣٠
٠

١١
٨٠

١٢
٦٠

١١
٠٠

١١
٧٠

١٣
٩٠

٦٥
٥

١٤
٥

٤٩
٠

١١
٩٠

١٢
٤٠

١١
٦٠

٨٤
٠

١٠
٦٠

٣٩
٠

٤٧
٠

٥٤
٠

٥٩
٠

١٢
٩٠

١٣
٨٠

١٢
٦٠

٩٤
٠

١١
٦٠

٤٩
٠

٥٧
٠

٦٤
٠

١٠
٠

٥٠
٠

١٣
٨٠

١٤
٠٠

١٣
٠٠

١١
٤٠

١٣
٦٠

٦٩
٠

٣٠
٠

٤٢
٠

٣٠
٠

٤٠
٠

٤٦
٠

١٣
٤٠

١٤
٢٠

١٢
٦٠

١٣
٣٠

١٥
٥٠

٨١
٥

٣٠
٥

١٦
٠

٧٠
٠

٨٠
٠

٥٨
٠

٥٠
٥

١٣
٨٥

١٤
٦٠

١٣
٠٥

١٤
٦٠

١٥
٩٥

٨٦
٠

٤٣
٥

٢٩
٠

٨٣
٠

٩٣
٠

٧١
٠

١٣
٠

١٠
٢٥

٦٠
٠

٦٥
٠

٥٢
٥

١٠
٢٥

٩٧
٥

١٢
٩٥

١٤
٢٠

١٣
٢٠

١٥
١٠

١٦
١٠

١٥
٢٠

١٤
٨٠

١٣
٥٠

١٠
٨٠

٨٠
٥

٨٣
٠

٧٠
٥

١٢
٠٥

١١
٥٥

١٤
٧٥

١٤
٨٠

١٣
٧٥

١٥
٧٠

١٦
٦٥

١٥
٧٥

١٥
٦٥

١٤
٣٥

١٨
٠

١٣
١٠

٩٩
٥

٩٦
٠

١٠
٧٥

٦١
٥

٦٢
٥

٨٩
٥

١٦
٥٠

١٦
١٠

١١
٨٠

١٢
٨٠

١٥
١٠

١٧
٢٥

١٨
١٥

١٥
٩٠

١٧
٧٠

١٥
١٥

١٠
٧٥

١٠
٤٠

١١
٥٥

٨٣
٥

٧١
٥

١١
١٥

١٨
٧٠

١٨
٣٠

١٤
٠٠

١٥
٠٠

١٧
٣٠

١٩
٤٥

٢٠
٣٥

١٦
٧٥

١٨
٥٥

٢٢
٠

١٤
٠٥

١٠
٩٠

١٠
٦٠

١١
٧٠

٧١
٠

٧٢
٠

٩٩
٠

١٧
٤٥

١٧
٠٥

١٢
٧٥

١٣
٧٠

١٦
٠٥

١٨
٢٠

١٩
١٠

١٦
٨٥

١٨
٦٥

٩٥
١٨
٠

٦٢
٠

٨٨
٥

٨٥
٠

٨٠
٠

٤٥
٠

٦٧
٠

٢٦
٥

١٠
٢٠

٩٢
٠

٦٤
٠

٧٤
٠

٩٥
٠

١٠
٨٠

١١
٢٥

١٣
٢٥

١٥
٠٥

٦٦
٠

٨٨
٠

٧٥
٥

١٠
٥٠

١٤
٢٥

١٤
٠٠

١٣
٥٥

١٠
٠٥

١٢
٢٥

٨٢
٠

١٠
٣٠

١١
٠٠

٥٦
٠

٦٦
٠

٨٩
٠

١٢
٣٠

١٤
١٠

١٨
٨٠

٢٠
٦٠

٦٢
٠

٨٤
٠

٧٢
٠

٥٥
٥

١١
٢٠

١٤
٩٠

١٤
٦٥

١٤
٢٠

١٠
٧٠

١٢
٩٠

٨٨
٥

١٠
٩٥

١١
٦٥

٦٢
٥

٧٢
٥

٩٥
٥

١٢
٩٥

١٤
٧٥

١٩
٤٥

٢١
٢٥

٦٨
٥

٩٠
٥

٧٨
٥

٦٢
٠

٦٥

١٢
١٠

٦٩
٥

٧٠
٠

٧١
٠

١١
٠٠

١٠
٣٥

١٤
٨٠

١٦
٠٥

١٥
٠٥

١٦
٩٥

١٧
٩٥

١٧
٦٥

١٦
٦٥

١٥
٣٥

١٨
٥

٣٦
٥

١٦
٦٥

١٧
٤٥

١٧
٦٠

١٥
١٠

٢٠
٦٥

٢١
٣٠

١٢
٨٥

٧٧
٠

٧٧
٥

٧٨
٥

١١
٧٥

١١
١٥

١٥
٥٥

١٦
٨٥

١٥
٨٥

١٧
٧٥

١٨
٧٠

١٨
٤٠

١٧
٤٠

١٦
١٠

٢٦
٠

٤٤
٠

١٧
٤٠

١٨
٢٠

١٨
٣٥

١٥
٨٥

٢١
٤٠

٢٢
١٠

٧٥

٩٦
٥

٨٨
٥

٩١
٠

٧٨
٥

١٢
٨٥

١٢
٣٥

١٥
٥٥

١٣
٦٥

١٢
٦٥

١٤
٥٥

١٥
٥٠

١٤
٦٥

١٤
٢٥

١٣
٢٠

٢٦
٠

١١
٥

١٨
٥٥

١٩
٣٥

١٩
٥٠

١٥
٨٥

٢٠
٣٠

٢٠
٨٥

٤٤
٥

٥٢
٠

١١
١٥

١٢
٦٠

١٣
١٠

١١
٨٥

١٦
٨٥

١٦
٣٥

١٩
٥٥

١٥
١٥

١٤
١٥

١٦
٠٥

١٧
٠٥

١٦
١٥

١٥
١٠

١٤
٨٠

٦٦
٠

٥١
٥

٢٢
٥٥

٢٣
٣٥

٢٣
٥٠

١٧
٤٠

٢١
٦٥

٢٢
٣٥

٨٤
٥

٩٢
٠

٤٠
٠

١٠
٣٠

٣٠
٥

٣١
٠

٢٣
٠

٧٣
٠

٦٨
٠

١٠
٠٠

١٤
٣٠

١٣
٣٠

١٣
٩٠

١٤
٩٠

١٥
٣٠

١٤
٩٠

١٥
٣٥

٢٩
٥

٤٧
٥

١٢
٩٥

١٣
٨٠

١٣
٩٥

١٠
٣٠

١٥
٨٥

١٦
٥٠

٤٨
٠

٥٥
٥

٥٥
٠

٩٤
٠

١٠
٢٠

١٠
٨٥

١٢
٥٠

١٢
٠٠

٨٥
٠

١٠
٢٠

٦٦
٥

١١
٨٥

١٢
٥٥

٧١
٥

٨١
٥

١٠
٤٥

١٣
٨٥

١٥
٢٥

١٧
٢٥

١٩
٠٥

٤٧
٠

٦٩
٠

٥٦
٥

٤٠
٠

١٥
٥

٢٢
٠

١٩
١٠

١٩
٨٥

١٩
٤٠

٢١
٣٥

١٤
٣٠

١٢
٩٠

١٥
٥٥

١٥
٢٠

١٤
٧٠

١١
٢٠

١٢
٤٠

٩٣
٥

١٤
٢٥

١٤
٩٥

٩٥
٥

١٠
٥٥

١٢
٨٥

١٦
٢٥

١٧
٥٥

١٩
٩٥

٢١
٧٥

٦١
٥

٨٣
٥

٧١
٠

٦٧
٠

٣٩
٥

٤٠
٦

٢١
١٠

٢١
٨٥

٢٢
٥٥

٢٤
٠٥

١٧
٠٠

٣٧
٠

م(
20

11
( 

ـ
ه

 14
32

م 
عا

 )
يق

طر
ر 

ص
أق

 (
ر 

مت
و 

كيل
بال

ة 
لك

مم
 ال

دن
 م

ض
بع

ن 
بي

ة 
يبي

قر
لت

ت ا
فا

سا
لم

ا



95

اململكة العربية السعودية... حقائق وأرقام

www.sgs.org.sa

 حقائق وأرقام.....موجزة
تبلغ مسـاحة المملكة نحو مليوني كيلو متر مربع، ُتمثِّل نحو ) 70%( من مسـاحة شبه • 

الجزيرة العربية البالغة نحو )2٫8( مليون كم2.

يبلغ عـدد مناطـق المملكـة اإلداريـة )13( منطقـة، تضـم )106( محافظـات، ونحو • 
)1377( مركزًا.

أكبر مناطق المملكة مسـاحة؛ المنطقة الشـرقية، إذ تبلغ مسـاحتها نحو )540٫000( • 
كم2، ُتمثِّل نحو )27٫6%( من مساحة المملكة.

أصغر مناطق المملكة مساحة؛ منطقة الباحة، إذ تبلغ مساحتها نحو )12٫000( كم2، • 
ُتمثِّل نحو )0٫6%( من مساحة المملكة.

أكبر محافظـات المملكة مسـاحة؛ محافظة األحسـاء التابعة للمنطقة الشـرقية، إذ تبلغ • 
مساحتها نحو )375٫000( كم2 ، ُتمثِّل نحو)  69%( من مساحة المنطقة، حيث تضم 

أجزاء كبيرة من الربع الخالي.

ث التابعـة لمنطقة جـازان، إذ تبلغ •  أصغر محافظـات المملكة مسـاحة؛ محافظـة الُحرَّ
مساحتها نحو )100( كم2.

تجـاور المملكـة بريـًا سـبع دولـة عربيـة هـي: األردن، والعـراق، والكويـت، وقطر، • 
واإلمـارات، وُعمان، واليمـن، ويبلغ مجموع طول خـط الحدود مع هـذه الدول نحو 

)4351( كم.

أطول خطوط الحـدود البريـة للمملكة، خط الحدود البرية بيـن المملكة والجمهورية • 
اليمنيـة، إذ يبلغ طولـه نحو) 1327( كـم، وُيمثِّل نحـو )29%( من مجمـل طول خط 

الحدود البرية للمملكة.
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أقصر خطوط الحدود البرية للمملكة، خط الحـدود البرية بين المملكة ودولة قطر، إذ • 
يبلغ طوله نحو ) 86( كم.

ترتبط المملكة مـع الدول المجـاورة لها بأربعة عشـر منفذًا حدوديًا؛ حيـث ترتبط مع • 
اليمن بأربعة منافـذ، ومـع األردن بثاثة منافذ، ومـع الكويت بمنفذيـن، ومع كل من: 

العراق والبحرين وقطر واإلمارات وُعمان بمنفذ واحد لكل دولة.

تقع سـبع من مناطـق المملكـة على الحـدود البريـة مع الـدول المجـاورة لهـا؛ فمن • 
الشمال:  تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، ومن الشرق المنطقة 

الشرقية، ومن الجنوب المنطقة الشرقية ونجران، وعسير، وجازان.

تجاور المملكة وتقابلها بحريًا عشـر دول، منها خمس دول علـى خليج العقبة والبحر • 
األحمر؛ حيث تجاورهـا األردن، واليمن، وتقابلها مصر والسـودان وإريتريا. في حين 
تجاورها وتقابلها على الخليج العربي خمس دول؛ حيـث تجاورها الكويت، وتقابلها 

إيران، والبحرين، وتجاورها وتقابلها قطر، واإلمارات.

يقع سـاحل المملكة على خليـج العقبة والبحـر األحمر ضمن أراضـي خمس مناطق • 
إدارية، هي: تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسـير، وجـازان. في حين يقع 

ساحل المملكة على الخليج العربي ضمن أراضي المنطقة الشرقية.

يبلـغ عدد سـكان المملكة حسـب النتائج األوليـة لتعداد السـكان والمسـاكن في عام • 
1431هـ )2010م( )27٫136٫977( نسمة.

تبلغ نسبة السكان السعوديين من مجمل السـكان في المملكة نحو 68٫9% ، في حين • 
تبلغ نسبة غير السعوديين نحو %31٫1.

تبلغ نسـبة الذكور السعوديين من مجمل السـكان السـعوديين نحو 50٫9%، في حين • 
تبلغ نسبة األناث نحو %49٫1.
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يبلغ عـدد المسـاكن المشـغولة فـي المملكة حسـب النتائـج األوليـة لتعداد السـكان • 
والمساكن في عام 1431هـ )2010م( )4٫643٫151( مسكنًا.

أكثر مناطـق المملكـة في عـدد السـكان؛ منطقة مكـة المكرمـة، إذ يبلغ عدد سـكانها • 
)6٫915٫006(، ُيمثِّلون نحو )25٫5%( من سكان المملكة.

أقل مناطـق المملكة في عدد السـكان؛ منطقة الحدود الشـمالية، إذ يبلغ عدد سـكانها • 
)320٫524(، ُيمثِّلون نحو )1٫2%( من سكان المملكة.

ة التابعـة لمنطقة مكة •  أكثـر محافظات مناطق المملكــة في عدد السـكان؛ محافظة جدَّ
المكرمة، إذ يبلـغ عـدد سكانـها ) 3٫456٫259(.

أقل محافظات مناطـق المملكة فـي عدد السـكان؛ محافظـة الِخْرِخير التابعـة لمنطقة • 
نجران، إذ يبلغ عدد سكانها )4015 نسمة(.

يـاض •  الرِّ هـي:  السـكان،  عـدد  حيـث  مـن  مليونيـة  مـدن  أربـع  المملكـة  تضـم 
المكرمـة  ومكـة  نسـمة(،   3٫430٫697( ة  وجـدَّ نسـمة(،   5٫188٫286(

)1٫534٫731 نسمة(، والمدينة المنورة )1٫100٫093 نسمة(.

يبلغ معدل كثافة السكان في المملكة نحو 13٫9 شخص في الكيلومتر المربع.• 

أكثر مناطق المملكة كثافة في السـكان؛ منطقة جازان، إذ يبلغ معدل الكثافة السـكانية • 
فيها نحو 105 أشخاص في الكليومتر المربع.

أقل مناطق المملكة كثافة في السـكان؛ منطقة الحدود الشـمالية، إذ يبلغ معدل الكثافة • 
السكانية فيها نحو 3٫1 شخص في الكليومتر المربع.

تبلغ مسـاحة الدرع العربي نحـو )630٫000( كـم2، ُتمثِّل نحو )32%( من مسـاحة • 
المملكة.
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تبلغ مسـاحة الرصيف العربي )الغطاء الرسـوبي( نحـو )1٫320٫000( كم2، ُتمثِّل • 
نحو )68%( من مساحة المملكة.

ات في المملكة نحـو ) 90٫000( كم2،ُتُغّطي نحـو ) 4٫6% ( من •  تبلغ مسـاحة الحرَّ
مساحة المملكة.

ات في المملكة؛ حّرة ِرهاط، إذ تبلغ مساحتها نحو )20٫000( كم2. •  أكبر الحرَّ

أحدث البراكين نشاطًا في المملكة؛ هو البركان التاريخـي )جبل الملساء(؛ الواقع في • 
الطرف الشـمالي الشـرقي من حّرة ِرهـاط، جنوب شـرق المدينة المنـورة، والذي ثار 
وتدفقت حممه التي وصلت إلى قرب األطراف الشـرقية للمدينة المنورة عام 654هـ 

)1256م(.

أوسـع الفوهات البركانية في المملكة؛ فّوهة َهْرمة؛ إذ يبلـغ قطرها نحو )7000( متر، • 
في حين يبلغ عمقها نحو )50( مترًا.

أعمق الفوهات البركانية في المملكة؛ فّوهة الَوَعبة )َمْقلـع طِِمّية(؛ إذ يصل عمقها إلى • 
نحو)220( متر عن مسـتوى سـطح األرض المحيطة بهـا، في حين يبلـغ قطرها نحو 

)2000( متر.

ْهناء نحو )1200( كم.•  يبلغ طول نفود الدَّ

يبلغ طول حافة ُطويق نحو )1200( كم.• 

يبلغ طول حافة الُعُرمة نحو )400( كم.• 

ـَروات ـ الواقع شـمال غرب •  ـوَدة ـ أحد جبال السَّ أعلى الجبال في المملكة؛ جبل السُّ
مدينة أبها، إذ يبلغ ارتفاعه نحو )3015( مترًا.

أعلى جبال الحجاز؛ جبل ِوْرقان الواقع جنـوب غرب المدينة المنورة، إذ يبلغ ارتفاعه • 
نحو )2393( مترًا.
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أعلى جبال َمْدين؛ جبل َفْيحان من جبال اللَّوز الواقع فـي منطقة تبوك، إذ يبلغ ارتفاعه • 
نحو )2549( مترًا.

أعلـى جبال هضبـة نجـد؛ جبل أجـا الواقـع في منطقـة حائـل، إذ يبلـغ ارتفاعـه نحو • 
)1544( مترًا.

ْظية الواقعة شمال غرب مدينة الَحِريق في منطقة •  أعلى قمم حافة ُطويق؛ قمة فريدة الشَّ
الرياض، إذ يبلغ ارتفاعها نحو )1196( مترًا.

أخفض منطقة في المملكة؛ سـبخة الُحُمر )بطن الطَّْرفاء( الواقعـة جنوب منفذ َبْطحاء • 
الحدودي مع دولة اإلمارات العربية المتحدة، إذ  يصل مسـتوى منسـوب سطحها إلى 

)24( مترًا تحت مستوى سطح البحر.

تبلغ مساحة التجمعات الرملية في المملكة نحو )635,000( كم2، ُتمثِّل نحو )%33( • 
من مساحة المملكة. 

نحـو •  مسـاحته  تبلـغ  إذ  الخالـي،  بـع  الرُّ المملكـة؛  فـي  الرمليـة  التجمعـات  أكبـر 
)430٫000( كم2، ُتغّطي نحو )22%( من مساحة المملكة.

َمة ، إذ يبلغ طوله نحو )510كم(، يليه وادي بيشة •  أطول األودية في المملكة؛ وادي الرُّ
)460كم(، ثم وادي الحمض )400كم(.

ـِميم الواقعة على الحدود بين المملكة •  أكبر ِسباخ شـبه الجزيرة العربية؛ سـبخة أم السَّ
وسـلطنة ُعمان، تليها سـبخة ُمطِّي الواقعة على الحدود بين المملكـة ودولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

ـرحان في منطقة الجوف، إذ تبلغ •  أكبر ِسباخ المملكة؛ سـبخة حضوضاء في وادي السِّ
مساحتها نحو)540كم2(.

يبلغ طول سـواحل المملكة على خليج العقبـة والبحر األحمر والخليـج العربي نحو • 
)3800(كم.
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يبلغ طول سـاحل المملكة على خليج العقبة والبحر األحمر نحـو )2600( كم، منها • 
نحو )180( كم على خليج العقبة.

يقع سـاحل المملكة على خليـج العقبة والبحـر األحمر ضمن أراضـي خمس مناطق • 
إدارية هي: تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان.

يبلغ طول ساحل المملكة على الخليج العربي نحو )1200( كم.• 

يقع ساحل المملكة على الخليج العربي ضمن أراضي المنطقة الشرقية.• 

يبلغ طول شرم أبحر على البحر األحمر نحو )9(كم.• 

يبلغ طول خور الخفجي على الخليج العربي نحو )7(كم.• 

يبلغ عدد الجـزر التابعة للمملكة نحو )1285( جزيرة، منهـا نحو )1150( جزيرة في • 
البحر األحمر وخليج العقبة ، وُتمّثل نحو )89%( مـن مجمل جزر المملكة، في حين 
يبلغ عدد الجزر السعودية في الخليج العربي نحو )135( جزيرة، وُتمّثل نحو )%11( 

من مجمل جزر المملكة.

أكبر الجزر السـعودية؛ جزيرة َفَرسـان الكبير ـ إحدى جـزر أرخبيل َفَرسـان في منطقة • 
جازان ـ الواقعة في البحر األحمر، إذ تبلغ مساحتها نحو )380( كم2.

أكبر الجزر السـعودية في الخليج العربي؛ جزيـرة أبو علي؛ الواقعة شـمال الجبيل؛ إذ • 
تبلغ مساحتها نحو )59٫3( كم2.

أبعد الجزر السـعودية عن السـاحل في البحر األحمر؛ جزيرة البغلـة، إذ تبعد عنه نحو • 
)57٫8( ميًا بحريًا.

أبعد الجزر السعودية عن السـاحل في الخليج العربي؛ جزيرة العربية، إذ تبعد عنه نحو • 
)50( ميًا بحريًا.
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أعمق نقطة في البحر األحمر تقع وسـط البحر األحمر؛ إلى الجنوب الغربي من مدينة • 
ة؛ ويصل  عمقها إلى نحو )2900( مترًا. جدَّ

أعمق نقطة في الخليج العربـي تقع قرب مدخل مضيق ُهْرُمـز؛ ويصل عمقها إلى نحو • 
)120( مترًا.

يبلغ طول البحـر األحمر من مضيق باب المنـدب جنوبًا إلى رأس محمد شـماالً نحو • 
1100 ميل بحري )2040كم(.

يبلغ أقصى عرض للبحر األحمر نحو 216 ميًا بحريًا )400كم(؛ في المنطقة الواقعة • 
بمحاذاة دائرة العرض50 َ 18 ْشماالً تقريبًا.

تبلغ مساحة المسطحات المائية في البحر األحمر نحو )450٫000( كم2.• 

يبلغ طول خليـج العقبة من مضيق ثيـران جنوبًا إلـى نهايته في الشـمال نحو 100ميل • 
بحري )185كم(.

يبلغ أقصى عـرض لخليج العقبـة نحو 18ميـًا بحريًا )33كـم(؛ في المنطقـة الواقعة • 
بمحاذاة دائرة العرض 26 َ 28 ْشماالً تقريبًا.

يبلغ طول الخليج العربي من مضيق هرمز جنوبًا إلى الفاو شماالً نحو 600ميل بحري • 
)1100كم(.

يبلغ أقصى عـرض للخليـج العربـي نحـو 243ميًا بحريـًا )450كـم(، فـي المنطقة • 
الواقعة بمحاذاة دائرة العرض 35 َ 26 ْشماالً تقريبًا.

تبلغ مساحة المسطحات المائية في الخليج العربي نحو )235٫000( كم2.• 

أول منجـم تعدين حديـث فـي المملكة هـو منجم مهـد الذهـب؛ وقد بـدأت  عملية • 
التعدين فيه عام 1359هـ )1939م(، تاه منجـم الذهب في ظلم؛  الذي بدأت عملية 

التعدين فيه عام 1370هـ )1950م(.
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تتبوأ المملكـة المركـز األول عالميًا فـي احتياطـي النفـط، حيث يصـل احتياطيها من • 
النفط حتـى عام 1431هــ )2010م( إلى نحـو )260٫1(مليـار برميـل؛ وُيمّثل نحو 

)20%( من االحتياطي العالمي.

تتبوأ المملكة المركز  األول عالميًا في تصدير النفط.• 

أول حقل نفط اكتشف في المملكة حقل الدمام عام 1358هـ )1938م(.• 

تعد بئر الخير )بئر الدمـام 7(؛ أول بئر تنتج النفط في المملكـة بكميات تجارية، وكان • 
ذلك عام 1358هـ )1938م(.

أكبر الحقول النفطية البرية في العالم؛ حقل الَغَوار النفطي الواقع في المنطقة الشرقية.• 

ـّفانية النفطي الواقـع في الخليج •  أكبر الحقول النفطيـة المغمورة فـي العالم؛ حقل السَّ
العربي.

بلغ عدد حقول النفط والغاز في المملكة حتى عام1431هـ )2010م( )114( حقًا.• 

تتبوأ المملكة المركز الرابع عالميًا  في احتياطي الغاز؛ حيث يصل احتياطيها من الغاز • 
حتى عام 1431هـ )2010م( إلى نحو )279( تريليون قدم مكعب قياسي .

تتبوأ المملكة المركز السادس عالميًا في احتياطي الفوسفات.• 

أول طريق معبد في المملكة ُأنشـئ عام 1344هــ )1925م( يربط بيـن مكة المكرمة • 
والطائف، تاه طريق الرياض األحساء في عام 1347هـ )1927م(.

بلغ طول شـبكة الطرق المعبـدة في المملكـة بأنواعها حتى عـام 1432هـ )2011م( • 
نحو )58٫000( كيلو متر.

أول خط سـكة حديد في المملكة ُافتتـح عام 1371هــ )1951م(، ويربـط بين ميناء • 
الدمام والرياض.
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بلغ عدد المطارات في المملكة حتى عام 1432هـ )2011م(  سبعة وعشرين مطارًا؛ • 
منها أربعة مطارات دولية في كل من: الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة.

بلغ عدد الجامعات فـي المملكة حتـى عـام 1432هــ )2011م( )34( جامعة؛ منها • 
)24( جامعة حكومية.

تتبوأ المملكة المركز األول عالميًا في مجال تحلية المياه المالحة.• 

أكبر السدود في المملكة من حيث السعة والتخزين؛ سد الملك فهد على وادي بِْيشة، • 
يليه سد وادي حلي، ثم سد وادي بيش.

توجد في المملكة في منطقة القصيم؛ أكبر مزرعتي نخيـل في العالم، تضم كل واحدة • 
منهما نحو ربع مليون نخلة.

يبلغ عـدد خرائـط األسـاس الطبوغرافيـة للمملكـة مقيـاس رسـم 50٫000:1 التي • 
انتجتها إدارة المساحة الجوية في وزارة البترول والثروة المعدنية )2315( خريطة.

يبلغ عـدد الخرائـط الطبوغرافية للمملكـة مقياس رسـم 1: 100٫000 التـي انتجتها • 
إدارة المساحة الجوية في وزارة البترول والثروة المعدنية لتغطية الربع الخالي )174(

خريطة.

يبلغ عدد الخرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 250٫000:1 التي انتجتها إدارة • 
المساحة الجوية في وزارة البترول والثروة المعدنية )136( خريطة.

يبلغ عدد الخرائط الطبوغرافية للمملكة مقياس رسم 500٫000:1 التي انتجتها إدارة • 
المساحة الجوية في وزارة البترول والثروة المعدنية )43( خريطة.

يبلغ عدد الخرائط الجيولوجية للمملكة مقياس رسم 250٫000:1 التي انتجتها هيئة • 
المساحة الجيولوجية السعودية  )78( خريطة.
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المصطلحات المحلية لوصف بعض المظاهر الطبيعية والبشرية:
هناك بعـض المظاهر والمعالـم ُيطلق عليهـا وصفًا محليـًا مختلفًا من منطقـة ألخرى؛ من 
واقع البيئـة المحلية لكل منطقة؛ وغالبًا ما يكـون هذا الوصف مرتبطًا بشـكل المعلم أو تكوينه أو 
هيئته أو مظهـره أو حجمه؛ إذ ُيطلق مثـًا على بعض المجاري المائية في منطقة اسـم »شـعيب«، 
وفي منطقة أخرى اسـم »رجلة«، وفي منطقة ثالثة اسم »شغية«، وفي رابعة اسـم »شجنة«. وهناك 
بعض األوصاف تسـتخدم في منطقة لمعلم محدد؛ وُيطلق الوصف نفسـه علـى معلم مختلف في 
منطقة أخرى، مثل وصف الخور؛ فهو ُيطلق على البئـر المالحة في منطقة، وعلى مجرى مائي في 

منطقة أخرى، وعلى لسان بحري ضحل يتعمق في اليابسة في ثالثة.

وقد ُاعتمد في إيراد التفسير اللغوي لهذه المصطلحات على الوصف المحلي، والماحظة 
الشخصية خال األعمال الميدانية؛ التي تأتي غالبًا موافقة لما ورد في بعض معاجم اللغة العربية، 

ومصدر هذه المصطلحات إصدارات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. 

وفيما يلـي أهـم المصطلحـات المحليـة لوصف بعـض المظاهـر الطبيعيـة والبشـرية في  
المملكة.

أبرق، أبارق: المرتفع تختلط فيه الحجارة والرمل.
أبطح، أباطح: بطن الوادي، وهو المسيل الواسع فيه التراب ودقيق الحصى.

أثلب، أثالب: الهضاب المنفردة تحيط بها الرمال.
أرخم، أراخم، رخمان: الجبل األسود يختلط به اللون األبيض.

أدهم، دهم: مرتفع صخري مميز عما حوله بلونه.
أشرير، منجروف: نباتات ملحية ساحلية، وتسمى القرم والقنديل والشورة.

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

إصبع، أصابع: جبل صغير دقيق.
بئر، آبار: ما حفر من األرض الستخراج الماء؛ مطوية بالحجارة.
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باطن: مسيل الماء في الغليظ من األرض.
باعجة: مجرى مائي.

بتراء، بتر: مرتفع رملي منفصل عن العروق.
َبْحرة: مجرى مائي متسع قليًا سهل االنحدار.

بِدع، بدائع: البئر، ويطلق على التجمع السكاني أو الزراعي، الذي نشأ حولها.
بربك: مجمع المياه في الخباري والفياض.

برقاء، ُبرق: انظر أبرق.
بِْركة، بَِرك: حوض طبيعي أو صناعي لجمع المياه.

ُبسيطاء: األرض المنبسطة والمستوية.
بطن: مكان واسع منخفض عما حوله، ويطلق على مجرى الوادي.

ُبْقشة: مجمع مياه.

بِلِيدة: مجمع مياه.
بندر: مكان لرسو القوارب.

بِنّية، بنايا: مرتفع رملي، أو ما يبنى على الرمل لاستدالل به.
َبنَي: مرتفعات صخرية أو رملية متشابهة.

بِياض: األرض البيضاء خفيفة الرمل.
تل، ُتلول، تاِلل: مرتفع من الرمل والحجارة والتراب.

َتْلعة، تاِلع: مسيل الماء في صدور الجبال والمرتفعات.
ثغب: الماء المستقر؛ الذي يحير لمدة قصيرة في مجرى الوادي بعد جريانه.

ثلم: الممر الضيق في المرتفع.
َثَفن: األرض الغليظة يخالطها الرمل وال تنبت األشجار.

َثَمد: البئر الصغيرة أو الحفرة؛ ماؤها قليل غير ثابت.
َثِميلة، ثمائل: حفر ببطون األودية ال يبقى ماؤها طويًا.

َثنيَّة، ثنايا: الدرب الضيق بين مرتفعين.
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ة: أثر الدواب وطريقها. جادَّ
جال، جيـالن: حافة صخريـة مرتفعة مـن األرض وممتدة، شـديدة االنحدار من جهـة، ومتدرجة 

االنحدار من جهة أخرى.
ُجب، جبية: البئر غير المطوية.

جبل، جبال: المرتفع الصخري.
َجَبلية: بئر.

ُجبو: الحوض الطبيعي في الصخر؛ تتجمع فيه المياه.
جذماء: نهاية العروق الرملية.

ِجذيبة، جذايب: مرتفع صغير ذو لون أسود. كما تطلق على مجاري الشعاب الصغيرة.
جرعاء: الرمل المنبسط عند نهايات العروق، ويطلق على بعض المنخفضات داخل النفود.

ُجرف: حافة منحوته شديدة االنحدار.
ُجريباء: منطقة حصوية مستوية ال تنبت.

جزيرة، ُجُزر: ما أحاط به الماء من اليابسة. كما تطلق على المرتفع الرملي وسط السبخة.
ِجْسرة: أرض با رمل ممتدة وسط الرمال.

ُجْفرة، َجُفر: الحفرة الواسعة.
ِجله: أرض مستوية ذات حجارة سوداء.

جندل ؛ جنادل: جاميد صخرية متطامنه.
جندلية: األرض الوعرة تنتشر فيها الصخور المتطامنه.
جهراء: ما استوى من األرض ليس فيه شجر وال آكام.

جو: ما انخفض عما حوله من األرض.
َجوب: منطقة منخفضة عما حولها.
ِجيبان: مداخل األرض المنخفضة.

حاذ: الرمل يكثر فيه نبات الحاذ.
حايرة، حواير: مكان يحير فيه الماء، وتنبت األعشاب فيه.
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حبل: الرمل المستطيل المنقاد.
حتيفة، حتايف: أرض مستوية قليلة المعالم.

ِحَجرة: أرض حجرية وعرة المسالك.
حدباء: الغليظ الواسع من األرض؛ المرتفع وسطها.

ة، حراَّت، ِحرار: أرض ذات حجارة نخرة سود؛ متكونة من الابة. َحرَّ
َحْرجة: أرض يكثر فيها الشجر.

حزم: ما غلظ من األرض وارتفع.
ُحسو، ِحِسي: بئر صغيرة وضيقة.

ة، ِحشاش: أرض حجرية سوداء قليلة االرتفاع. ِحشَّ
حصاة: الصخرة العظيمة.

ُحْفرة: ما حفر من األرض، ويطلق على البئر.
ِحْفنة: الحفرة العميقة في بطون األودية والشعاب تتجمع فيها المياه.

حفيرة، حفاير: البئر، ويطلق على التجمع السكاني أو الزراعي الذي نشأ حولها.
ِحْقنة: منخفض شديد بين الرمال.

حالة، ِحلِي، حال: مرتفع صخري ذو لون أسود، أصله بركاني.
حماد: منطقة سهلية ذات حجارة صغيرة.
ن من الابة. ة: الجبل األسود المكوَّ َحـمَّ

حمراء: صخرة عظيمة حمراء، وقد تطلق على المجموعة منها.
حوايا: منخفضات تحتفظ بالماء.

ِحنُو: منعرج الوادي.
َحومة: حومة الرمل معظمه أو أشد موضع فيه.

حيد: السناف
ِحيش: النخل الكثيف المتشابك.

خب، ُخبوب: أرض منخفضة بين كثيبين من الرمال.
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خبت، خبوت: المتسع المنبسط من األرض.
خبراء، خباري، خبراوات: أرض منخفضة تتجمع فيها مياه األمطار، تشبه القاع، إال أنها أصغر منه 

ومنبتة.
ِخر: مجرى مائي صغير.

خرزة: الصخرة الكبيرة الصلدة المنفردة.
َخرم: منفذ صعب في الجبال.

ُخرمة: ممر بين المرتفعات.
خشم، ُخشوم: نتوء بارز من الجبل.

ُخطوة: ممر بين قمتين تمر عبره طرق الدواب.
خفس: انهيار في سطح األرض، قد يكون دحًا أو عينًا.

َخَفق: الخبراء أو السبخة الكبيرة العظيمة.
خل: الطريق بين كثبان رملية.
ِخّلة: الطريق ينفذ بين رملتين.

خليج: شرم من البحر داخل اليابسة.
َخلِيقة: حوض عميق تتجمع فيه المياه.

َخِميلة: أرض ذات ُشجيرات كثيفة.
َخنَقة: الشعيب الضيق، ويطلق على المكان الضيق من الوادي.

خـور: المنخفض مـن األرض. ويطلـق على الحفـرة ذات المـاء المالـح. كما يطلق علـى الجزء 
الضحل من مياه البحر المتعمق داخل اليابسة.

خوي: الوطأة بين الجبلين.
ِخيسة، خيس: الصغير من النخل.

خيط: مرتفع صغير منفرد من الرمال.
خيف: صدر الجبل، ويطلق على المزارع في سفوح الجبال.

دارة: أرض مستوية مستديرة تحيط بها المرتفعات.
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اية: طريق ترابي. دبَّ
ِدْبِدبة: أرض مستوية ذات حجارة صغيرة ورمل.

َدبِل: مجرى مائي صغير.
َدثـَّة: األرض ذات الرمل الخفيف

دحل، ُدحول: كهوف ومغارات طبيعية في باطن األرض تتجمع فيها المياه.
َدْحلة، ِدحال: مجرى السيل قليل االنحدار كثير النبات.

درب: طريق.
ِدرثوم: مرتفع رملي به بعض الشجيرات.

ِدعب: مجرى السيل الصغير.
َدَعكة: منطقة رملية غير مستوية.

ُدغم: المرتفعات الجبلية تميل إلى الحمرة.
ِدكاكة: ما استوى من الرمل وغلظ.

َدوحة: جزء ضحل من مياه البحر متعمق باليابسة.
ُدويخلة: مجرى مائي.

رأس: جزء من اليابس داخل البحر.
ربَّاض: الغليظ من الرمل يصعب السير فيه.

ِرثِمة: مرتفع رملي مميز بين العروق الرملية.
ِرْجلة: مجرى السيل الصغير.

ِرْجم، رجوم: عامة من الحجارة على مرتفع؛ يهتدى بها.
ِرس: البئر المطوية بالحجارة ذات الماء القليل.

َرَضمة، رضم: الصخرة الكبيرة، وتطلق على المرتفع الصخري المتطامن.
َركِيِّة، ركايا: البئر الصغيرة، ويطلق على الحوض الكبير.

ُروثية: مجرى السيل الصغير.
روضة، روضات، رياض: األرض المنخفضة المنبتة تتجمع فيها مياه السيول، وتحير فيها.
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َرْهوة: المنطقة المرتفعة المستوية.
ِريش: المرتفعات الصغيرة الممتدة.

ِريع: الطريق أو المنفذ المنفرج في الجبل، أو بين جبلين.
ِزبارة، زباير: مرتفع من الرمل.

زريب: منطقة مستوية تحيط بها الرمال من جهات ثاث.
زريبة، زرايب: مرادفة للرجم، وتطلق على الرجوم الصغيرة.

َزْور: األرض الضيقة التي تحيط بها الجبال. أرض تغطيها مياه البحر الضحلة تتعرى وقت الجزر.
سائِلة: مجرى منبسط تجري فيه السيول.

ساِحبة: مجرى مائي.
ة: مرتفع صخري أو رملي يعترض الوادي أو الطريق. سادَّ

ساقية: مجرى صغير لمياه السيول.
ساهبة، َسَهب؛ ِسْهبان: المنحدر من األرض في سهولة.

سبخة، ِسباخ: أرض منخفضة ذات نز وملح.
َسَحق، ِسحقان: مجرى مائي منبسط.

ِسر: بطن الوادي.
ِسلِيل: مجرى الماء في الوادي أو وسطه. واٍد واسع غامض ينبت السلم والسمر.

سمراء، سمر: صخرة عظيمة سمراء؛ وقد تطلق على المجموعة منها.
ِسناف، ِسنفان: تكوين جبلي على هيئة حاجز يمتد طوليًا له ظهر دقيق متضرس.

ِسْهلة: أرض مستوية مغطاه برمال خفيفة
َسوح، سيح: منطقة اتساع الوادي وانبساطه.

سوداء، سود: سفح مستو كثير الحجارة السوداء.
شامة: سهل من الرمال غليظ يميل للسواد.

شبك، ُشبوك: بئر.
ِشْجنة: مجرى السيل الصغير.
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شرم، ُشروم: جزء من البحر يشق اليابسة، نهايات األودية العميقة التي تغمرها مياه البحر.
ِشْطنة: فرع الوادي أو الشعيب.

ِشْعب: مجرى مائي ضيق في الجبل.
ِشْعب ُمرجاني، ِشعاب: صخور مرجانية تغمرها مياه البحر، وقد يبرز جزء منها في حالة الَجْزر.

َشَعفة، شعف، ِشعاف: ظهر الجبل المنبسط.
َشعيب، ُشعبان: مجرى السيل.
ِشغية: فرع الوادي أو الشعيب.

ِشّقة، ِشقاق، ِشَقق: األرض السهلة المستوية بين عروق الرمال.
شقراء: صخرة عظيمة شقراء، وقد تطلق على المجموعة منها.
شهباء: صخرة عظيمة شهباء، وقد تطلق على المجموعة منها.

صدر: أرض منبسطة في سفح الجبل.
ُصفاة: الصخرة الملساء.

صفراء: صخـرة عظيمة صفراء، وقـد تطلق على المجموعـة، كما تطلق على األرض المتضرسـة 
ذات الحجارة الصفراء.
ُصلب: المكان الغليظ.

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

ان: ضرب من الحجارة شديد السواد. ُصوَّ
صيهد، صياهد: أرض مرتفعة قليًا تغطيها الرمال الخفيفة.

ِضلع، ِضلعان، ُضلوع: الجبل المستدق.
طاروق: درب منحدر.

طِراق: مجموعة من المرتفعات الصغيرة الممتدة بشكل طولي.
َطرْعُوزة: مرتفع رملي.

طِعس، ُطعوس: قمة رملية وسط الرمال.
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ة: أرض سبخة. َطفَّ
ُطِوي: البئر المطوية. 

طويل: المرتفع عما حوله.
َظْهرة: ما غلظ من األرض وارتفع، األرض المنبسطة فوق المرتفعات.

عائِلة: مجرى السيل الصغير.
عائِرة: مسيل للماء.

َعَبل: مرتفع من المرو األبيض.
ِعْبلة: أرض محدبة تغطيها الرمال البيضاء.

ُعثْمور: أرض وعرة ذات رمل خفيف مختلط مع شجيرات.
ِعد: بئر غزيرة ال ينقطع ماؤها.

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

ُعرف: مرتفع صخري ممتد دقيق الظهر.
ِعرق، ُعروق: الحبل من الرمل الممتد مع األرض.

ُعرقوب، َعراقيب: الطعوس الصغيرة في بداية نموها.
َعْفجة: أرض ذات رمل تكثر فيه الشجيرات.

َعَقبة: الطريق الجبلي الوعر.
ُعْقلة: الحفرة في الوادي يستخرج منها الماء.

علم: الجبل الطويل، أو المرتفع الرملي يستدل به.
عمود: جبل مخروطي.

عين، عيون: ينبوع الماء الطبيعي.
غابة: الموضع كثير األشجار.

غار: كهف، تجويف أو مغارة في الجبل.
غاِرب: المنطقة المنخفضة بين قمتين تشبه السرج.
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غاِوية: مجرى مائي كثيف الشجر.
ِغبَّة: العميق من البحر.

َغبِيَّة، غبايا: أرض منخفضة يكثر فيها الشجر.
غدير، ِغْدران: الماء الذي يبقى في مجرى الوادي بعد جريانه؛ مستنقع من السيل.

ُغر: مجرى الماء الدقيق.
ُغرمول، غراميـل: الرمـال المتجمعة، ويطلق علـى الصخور الدقيقـة المنتصبة كاالعمـدة الواقعة 

قرب التجمعات الرملية والتي هذبتها الرياح المحملة بالرمال.
َغْضراء: أرض جصّية.

غيل: الماء القليل المستمر الجريان في مجاري األودية.
فاج: مجرى مائي.

فاو: الثغرة بين المرتفعين.
فج: الطريق الواسع بين جبلين.

فردة، فريدة، فرايد: الجبل الصغير المنفرد.
َفْرشة: أرض منخفضة تتجمع فيها مياه األمطار، ويكثر فيها النبات.

فرع: مجرى الماء إلى الشعب.
فِْشت: منطقة تتكون من صخور مرجانية وحجارة في قاع البحر، يكثر في الخليج العربي.

فلق، ُفلوق: المطمئن من األرض بين مرتفعين.
فيضة، فِياض: أرض منخفضة منبتة تفيض فيها مياه األودية واألمطار.

قارة، قور: الجبل الصغير الدائري الشكل، المتكّون من الحجر الرملي أو الجيري.
قاع، قيعان: أرض طينية سهلة منخفضة تتجمع فيها مياه األمطار، غير منبتة.

َقْرشع: أرض حجرية غليظة.
قرعاء: األرض الخالية من النبات.

قرن: قطعة منفردة من الجبل أو قمة مميزة.
ِقِري : مجرى مائي.
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ار: أصغر من الِفشت. َقصَّ
قصيمة، قصائم: رمل ينبت الغضا واألرطى.

ِقْطعة: أصغر من القّصار.
َقَعد: مرتفع رملي في أرض رملية منبسطة، ويكثر في الربع الخالي.

قلتة، ِقالت: حفرة صخرية تتجمع فيها المياه.
ُقّلة: رأس الجبل، وتسمى قنة.

ُقُلمة: بئر أنبوبية، وقد تكون فوارة.
ُقَليب: الجبل الصغير بين جبلين.

َقلِيب، ُقلبان: البئر الواسعة.
قهب، ُقهبان: تكوين جبلي ممتد له ظهر محدب ذو لون أغبر.

َقَهرة، قهر: قمة الجبل المرتفعة صعبة المرتقى.
قوز، قيزان: الرمل الكثيف المقوس والمنبت.

َقْونسة: الرمل المنبسط.
قويد: مرتفع ممتد في اتجاه واحد من جبال صغيرة، أو هضاب، أو تال.

كبع: أرض منخفضة.
ُكراع: الذراع الناتئ عن المرتفع. كما تطلق على الشرم البحري.

البة: أرض ذات صخور بركانية سوداء.
لِبب: المسترق والمنحدر من الرمال.

لِجم: األرض المنبسطة المحاطة بالجبال لها منفذ ضيق.
لِسـان: جزء من البحر داخل اليابسـة على شـكل لسـان، أو بروز رملي يخالف في اتجاهه مجرى 

الرمل حوله.
ُلغف: المنخفض من األرض بجانب الرمل الممتد.

َمْتنة: ما صلب من األرض وارتفع.
ِمْتياهة، متايية: منطقة سهلية واسعة قليلة المعالم.
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مجرى: أخفض مكان في مجرى الوادي.
محامة: أرض مستوية محاطة بتال أو مرتفعات، ويطلق على بعض مصائد مياه األمطار.

ِمِحير: أرض منخفضة تتجمع فيها مياه المسايل، وتكون في نهاية المسيل.
مخرم: ما ضاق من الوادي.

مدق: طريق الدواب.
مربخ: أرض مستوية تغطيها الرمال الناعمة.

مرسى: موضع طبيعي يكون ضحًا ومحميًا من األمواج، وهو صالح لرسو القوارب.
ص: البئر المطوية. ُمرصَّ

مركز: موقع للمراقبة أوالتفتيش.
مركوز: الجبل المخروطي.

ِمشـاش: حفر في بطون األوديـة والخباري السـتخراج المياه ينضـب ماؤها عندما تقـل األمطار، 
ويطلق  على بعض التجمعات السكانية التي تقوم عليها.

مصمد: أرض منخفضة تتجمع فيها المياه وال تنبت.
مضيق: المكان الضيق من الوادي.

ُمَعْيِزيَلة: قطعة من الرمل تنفصل عن الرمل الكثير.
ِمْغيال: مكان تتجمع فيه مياه األمطار ويبقى مدة طويلة.

مقر: منخفض صغير تتجمع فيه المياه.
َمْقرح: المرتفع من الطريق.

َمْكمن: مكان لتجمع مياه األمطار. فوهة بركانية مفتوحة من أحد جوانبها.
ممر: الطريق الضيق بين علمين.

منقع، مناقع: أرض منخفضة تتجمع فيها المياه.
نازية، نوازي: مرتفع من الرمل.

ناظِرة: المرتفع من األرض.
نبع: العين أو الجدول كثير الماء.
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نِْصلة: مرتفع صخري منفصل.
نظيم: الشعيب فيه غدران متواصلة قريب بعضها من بعض.

َنْغر: عين الماء المالح.
نفود: الرمال العظيمة المتراكمة.

نِقا، نِقيان، نِقي: القمة المحدودبة من الرمل الخالية من النبات.
نِقرة: منخفض بين الرمال.

نِقعة: منخفض تتجمع فيه المياه.
نيد )نجد(: المنطقة المستوية في صدر الجبل أو بين قمتين.

هبيَّة: بئر غير مطوية.
َهجلة، ِهجال: منخفض من األرض تتجمع فيه المياه، وتكثر فيه األشجار.

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

َهْمجة: البئر ذات الماء المالح.
وادي: مفرج بين جبال أو تال أو آكام تجري فيه مياه األمطار.

َوَشل: الماء القليل المتحلب.
َوْقر: حفرة صخرية تتجمع فيها المياه.


