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Report of the Kingdom of Saudi Arabia: 
 

 تقرير المملكة العربية السعودية:
 

 جهود المملكة العربية السعودية في خدمة األسماء الجغرافية
 أ.د. عبداهلل بن ناصر الوليعي

 رئيس اللجنة الوطنية لألمساء اجلغرافيةنائب 
 يف اململكة العربية السعودية

 ملخص:
ثّللللا أمسللللاء ايةللللاةن أتيللللة بالغللللة يف اعريلللل  املبللللا ر عاملعللللاا ال بيعيللللة عالب للللرية  عاعللللد ةعرف  للللا  ُتم
عاسللل مداة ا اللللد يل ةلللن العناصلللر ايساسلللية يف ا اجللللات اللعلللات بللل  اجلماعلللا  عال بائلللا  عيف 

سللافرين علللر ةعرفلللة ال للر  عاملسللال  عالللدرع  يف الللن ل ، بلل  أر للاء الللب د  بلللا    ةسللاعدا امل
ًيللللرا العربيللللة  ثللللا سللللج     للللاريا   للللا ينبغللللي  اسللللجيا ايمسللللاء عاوصي  للللا ععصلللل  ايةللللاةن يف اجل

 ا   مام به عالعناية ب محيجله عةعرفة اارخيه.
عيف اململكلللة العربيلللة السلللعودية  اصلللة   عل نلللاةي ا   ملللام بايمسلللاء اجلغرافيلللة يف دعت العلللاا عاةلللة

عل عللدد اجل للا  ايكوةيللة الللأ امعللم بنمسللاء ايةللاةن يف اململكللة  عيتيللة او يللد اجل للود بلل   لل   
عالللللاري   36072ا يئلللللا  عاللللللواارا  عاملجللللللاا ايكوةيلللللةك صلللللدر ايةلللللر السلللللاةي الكلللللر  ر للللل، 

اجل لللا  ايكوةيلللة عا  الع  لللة   لللل بان لللاء جلنلللة عطنيلللة لألمسلللاء اجلغرافيلللة ا للل، 28/9/1434
ًيً. عا لل،  عارةللي  خ  دةللة أمسللاء ايةللاةن يف اململكللة عن ي  للا يكللو  ة ر للا دارا املللل  عبللدالع

 اللجنة  ىت اآل  ممثل  خلمس ع را   ة  كوةية.



عةللن ايةللور امل مللة يف ال نميللة ع للود  للرائا ةراب للة ب واعللد بيانللا  عا  ةر عيللة  غرافيللة اللدار 
ا   غرافية  ديثة  عاس مدم أمساء  غرافيلة ةو لدا. ع لد أف لر ع لود اادعا يلة يف بنب، ةعلوة

ايمسللاء أع يف طري للة اللدعين ا  خ  للدع  ارابللاو يف الرصللد عال حليللا عا للد  اخلللدةا   ع   نلل  
علللل  سلللو  ع لللود   لللة رمسيلللة ة م  لللا ايساسلللية او يلللد اجل لللود  لللو أمسلللاء  غرافيلللة ةو لللدا يف 

ًا ال نسيل عيو د اجل ود.الك ابة عالن ل عا  لرعةنة  ع  ا ي لا ةن ال كالي  عيع
ع لللد رأن أ  يعلللّد ة لللا  يرصلللد يتيللل  اجل لللود اللللأ  اةلللو يلللا اململكلللة العربيلللة السلللعودية يف  لللات 
ايمساء اجلغرافية ةلن  ل ت رصلد أن ل ة يتيل  اجل لا  ايكوةيلة يف  ل ا ا لات. ع لد  اةلو دارا 

ًيً ي ا اجل د  ةنلردا يف أعت ايةر  مث بعد أ  اس و  ة ابلا  عرتل ه يف ضاتلرا عللر املل  عبدالع
ممثلي اجل ا  ايكوةية  عبعد عل  عاعو نسمة ةن الك ا  علر يتي  املمثلل   عطللب ةلن ، 
اس كمات املعلوةا  النا جلة  أع   رار ةا ة ب  ع د اس جا  ةعبم ،. عاا ح بعد   ا الرصد 

   عأ   ناو   ودا  أ ر   يد اإلجناا  علما  أ   ل ا ايجللر   أ   ناو   ودا  عبيمة  د أجنً 
يعلللد اللللاة   ع نلللا  جللللرنا ةلللا اسللل  عنا الوصلللوت  ليللله ف لللا. ةملللا   لللر  ايا لللة املاسلللة لل نسللليل 
عال كاةا ب      اجل ا  ايكوةية ملن  ا ادعا ية عاكرار ايعمات ةن  ل ت ال مثيلا املل صر يف 
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