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 إنجازات اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية

 م2020-2019لعام 

 بقلم

 أ.د. عبدهللا بن ناصر الوليعي

 السعوديةنائب رئيس اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في المملكة العربية 

 أوالً: دارة الملك عبدالعزيز: 

إعداد وتصميم كتاب "الدرعية في الخرائط التاريخية"، الذي تضمن تصميم قالب للخرائط وتصميم غالف الكتاب وتصميم  -1

محتوى الكتاب على برامج النشر تمهيداً للطباعة. كما تضمن العمل إعداد خرائط معرض الدرعية من إدراجها باإلطار المصمم 

طول  –الناشر وموقع النشر  –التاريخ  –المؤلف  –للمعرض وإدراج البيانات األساسية للخريطة كاآلتي: عنوان الخريطة 

المصدر. وقد وصل عدد الخرائط التي تم العمل  –الدولة والمنطقة التي تغطيها الخريطة  –مقياس الرسم  –وعرض الخريطة 

خريطة تاريخية قديمة لوضعها في كتاب  17مال تحسين وإعادة رسم أكثر من خريطة. وقد تضمنت األع 145عليها إلى نحو 

 خرائط الدرعية.

إعداد وتصميم نموذج مشروع كتاب صور من كتب الرحالة الغربيين، الذي يتضمن عرض الصورة التاريخية، ووصف الصورة  -2

ب بالالتينية وبالعربية، واسم المؤلف، وموضع الصورة بالعربية وبالفرنسية وبالالتينية، الرقم المرجعي، ونوع الكتب، واسم الكتا

 .بأصل الكتاب، ونوع الصورة، وتاريخ وصف المكان، واسم المكان، واسم المكان )مرومن(، وإحداثيات المكان، والدولة/المنطقة

ر والخرائط سجل عن الصو 1200وقد اشتمل العمل المكتبي على تحسين الصور والخرائط التاريخية، باإلضافة إلدخال 

 التاريخية من كتب الرحالة.

اإلرجاع الجغرافي لخرائط الهيئة العامة للموانئ السعودية، واشتمل العمل على عمل تحسين وإرجاع جغرافي وإسقاط وطبقة  -3

لبحر فهارس لخرائط الموانئ من هيئة الموانئ السعودية التي تحوي خرائط لمواني المملكة العربية السعودية كافة سواء على ا

، 250.000،500.000، 750.000، 1:1000.000األحمر أم الخليج العربي، كما صنفت الخرائط لعدة مقاييس مثل: )

(، كما تضمنت الخرائط مواني دول الخليج العربي كمملكة البحرين ودولة قطر، ودولة اإلمارات العربية 10.000، 50.000

 المتحدة، ودولة الكويت، وجنوب العراق.

الدورية لتطبيقات "مستكشف األسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية"، حيث تضمن المشروع تصميم تطبيقين الصيانة  -4

لتسهيل وصول الموسوعة لقطاع عريض من  Android واآلخر يعمل بنظام IOS للجوال أحدهما على أجهزة أبل بنظام

 اللوحية. فضالً عن تصميم موقع إلكتروني على شبكة اإلنترنتالمستخدمين من خالل هواتفهم الخلوية الذكية أو أجهزتهم 

(Website)  مع كافة أنظمة الحواسيب المختلفة ومصمم بآخر التقنيات في إنشاء صفحات ً خاص بالمستكشف يكون متوافقا

 .الويب

ة أسماء لوحات الطرق لصالح استمرار اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية في تلقي طلبات لرومن -5

وزارة النقل بمختلف المناطق اإلدارية والمحافظات بما يتوافق مع النظام العربي الموحد للرومنة، كما استمرت اللجنة في تلقي 

 استفسارات من الجهات الحكومية حول مدى مناسبة تغيير أو تعديل بعض أسماء األماكن.

ر األحمر. حيث قامت اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية بتصحيح ومراجعة أسماء الجزر رومنة األسماء الجغرافية لمشروع البح -6

وتدقيقها ورومنتها؛ رغبة منها في الحفاظ على االسم القديم للجزر قدر المستطاع، كما تقدمت اللجنة الوطنية باقتراحات تعديل 

 وع لألغراض السياحية.لبعض األسماء المختلف عليها بناًء على رغبة القائمين على المشر

البدء في مشروع إعادة إخراج وطباعة األطلس التاريخي الوطني الرقمي للمملكة العربية السعودية، حيث كونت لجنة للفريق  -7

 الجغرافي الفني والتاريخي للمشروع.

 4ية من المعجم في تصميم موقع إلكتروني لمعجم األماكن الجغرافية في البحر األحمر، وتضمن العمل صدور نسخة إلكترون -8

مجلدات، وقد تم ربط هذا الموقع بالموقع اإللكتروني لدارة الملك عبد العزيز، كما يمكن مستخدمي الموقع اإللكتروني من تصفح 

 صفحات المعجم مباشرة على شبكة اإلنترنت الدولية.

من العمل إعادة إخراج الخريطة بما االنتهاء من إعداد خريطة لحد الحرم المكي لصالح مركز تاريخ مكة المكرمة كما تض -9

 يتناسب مع حدود وأعالم الحرم المكي الشريف.

نواة مدينة الرياض الحديثة، وخريطة أخرى لوادي العرض )حنيفة(  -إعداد خريطة لمدينة حجر اليمامة وضواحيها وقراها  -10

 ع القرى تاريخياً.الصغيرة، كما تضمن العمل إعادة إخراج الخريطة بما يتناسب ومواض –ومستوطناته 

 إعداد خرائط توثيق المواقع التاريخية بوسط الرياض داخل السور القديم لمدينة الرياض، ضمن مشروع توثيق الرياض. -11

إنتاج خرائط كتاب طريق حج البحرين واليمامة وروافده وتفرعاته، وتضمنت األعمال إنتاج وإخراج خريطة لمسار طريق الحج  -12

 مة والعودة منه.من الكويت إلى مكة المكر

إعداد تصور لإلخراج اإللكتروني لألطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية، حيث أعيد تصميم وإخراج األطلس التاريخي  -13

 للملكة العربية السعودية.

خرائط تتمثل في خرائط لحمى النقيع والربذة وضرية  4إعادة إخراج لخرائط األحماء التاريخية للمدينة المنورة، بإجمالي عدد  -14

وفيد، حيث اشتملت على توقيع معالم جديدة على الخرائط وحدود الحمى في أقصى اتساعه وحدوده في عهد عمر بن الخطاب 

 وفي عهد الملك عبدالعزيز.
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عداد تصور عن معجم وطني مفهرس يتضمن تلك األسماء بالحروف الالتينية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة البدء في إ -15

 باألسماء الجغرافية لتكون مرجعاً ملزماً لجميع الجهات الحكومية.

نية لألسماء الجغرافية التعاون مع إدارة اإلعالم الرقمي بدارة الملك عبدالعزيز لعمل محتوى رقمي وفيديو تعريفي عن اللجنة الوط -16

في المملكة العربية السعودية ومهامها ومقرها، حيث يضم الفيديو معلومات عن اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية ومقرها دارة 

( عضواً من الجهات المعنية والمستفيدة من رومنة المواقع الجغرافية هدفها األخير توحيد 19الملك عبدالعزيز التي تمثل فيها )

 لخرائط التفصيلية للمدن والقرى والمراكز والمواقع األثرية والسياحية.ا

 إعداد وإنشاء خرائط سعودي ويكيبيديا. -17

 

 

 ثانياً: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية: 

 جمع وتوثيق األسماء الجغرافية ـ بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات 5/2/1442( وتاريخ 90صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم )

الجيومكانية، والذي أوكل لها مهمة تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به في المملكة واالرتقاء به، 

بته، بما يحقق الجودة وتحسين األداء مع المحافظة على الجوانب األمنية، وأن لها القيام كل ما يلزم في سبيل واإلشراف عليه، ومراق

 :تحقيق ذلك، ومنه

وضع المعاييـر والضوابط األساسية واالستـرشادية المتعلقة بالقطاع، وتحديثها؛ لتحقيق االستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات  •

 .جهات ذات العالقة، والتأكد من تطبـيقها، وااللتزام بهاالجيومكانية بـين ال

 .اقتراح األنظمة ذات الصلة بالقطاع، بعد العرض على المجلس •

اعتماد وتطويـر البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والمرجع الجيوديسي الوطنـي، والشبكات الجيوديسية الوطنية، والمسح البحري  •

يانات والمنتجات والخدمات والتطبـيقات اإللكتـرونية والخرائط الطبوغرافية والجوية وخرائط المالحة الهيدروغرافي، وتوفير البـ

 .البحرية ذات الصلة بالقطاع وتسويقها، والمحافظة على أمنها وسريتها

 .الجهات ذات العالقةإعداد الخطط االستـراتيجية، وإجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بالقطاع، والعمل على تفعيلها، بمشاركة  •

 .التـرخيص لممارسة األنشطة في القطاع، واإلشراف على تأهيل الممارسين، وتصنيفهم، ووضع القواعد المنظمة لذلك •

 .العمل على حماية مصالح المستفيدين من القطاع •

 .تهيئة القطاع ليكون جاذبًا لالستثمار، وتحفيز نموه •

 .قطاع، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة داخل المملكة وخارجهاالعمل على تطويـر الكفايات الوطنية في ال •

 .التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول األخرى والهيئات والمنظمات الدولية ذات العالقة بالقطاع، وفقًا لإلجراءات النظامية •

    .ات النظاميةتمثيل المملكة داخليًّا وخارجيًّا فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقًا لإلجراء •

 اإلشراف على إصدار أطالس المملكة، وتحديثها، والعمل على تطويـرها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. •

العمل على توفير المعلومات والدراسات الخاصة بحدود المملكة البرية والبحرية فيما يتعلق بالقطاع، وتقديم االستشارات المتعلقة  •

 .لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةبها، وتطوير قاعدة بيانات 

 تقديم االستشارات والخدمات المرتبطة بالقطاع للجهات الحكومية والخاصة وغيـرها داخل المملكة وخارجها. •

ام جمع وتحظى األسماء الجغرافية بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية باهتمام كبير وتتولى إدارة األسماء الجغرافية مه

وتوثيق األسماء الجغرافية بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية فهي لغة الخرائط والمرجع الجغرافي الرئيسي في الوثائق 

ة يالرسمية المكتوبة . كما يعد االسم الجغرافي أحد ركائز البنية التحتية للمعلومات الجيومكانية، وتبرز أهميته باعتباره أول نقطة مرجع

 تستخدم عند اإلشارة إلى الموقع الجغرافي كما أنه يستخدم عند البحث عن أي معلومة متصلة بالموقع.

 

 إدارة األسماء الجغرافية بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

جيومكانية وتتلخص مهمتها في جمع هي إحدى اإلدارات التابعة لإلدارة العامة إلنتاج الخرائط بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات ال

وتوثيق وتصنيف األسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية وفق المعايير المختصة بها مع التوقيع لالسم الصحيح بالكتابة والضبط 

 ً ً للباحثين والمهتمين والتهجئة وإعداد وإنتاج قاعدة بيانات لألسماء الجغرافية حديثة المصدر لكامل مساحة المملكة لتكون مرجعا هاما

بالخرائط على اختالف انواعها والتي من شأنها دعم كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ الخطط واألعمال وعمل الدراسات 

 الالزمة لصنع واتخاذ القرار المناسب.

 

 الخطوات الرئيسية المتبعة في جمع وتوثيق األسماء الجغرافية

 لعمل الحقلي ا -1

 .رومنة األسماء الجغرافية بالنظام المتفق عليه من الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية والمعتمد من األمم المتحدة -2
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 .توثيق األسماء الجغرافية من المسئول المحلي -3

 تحديث وانشاء قاعدة بيانات األسماء الجغرافية. -4

 

 رومنة األسماء الجغرافية

 لمعلومات الجومكانية،  برنامجاً إلكترونياً لنظام الرومنة                                          طورت الهيئة العامة للمساحة وا

  (https://api.gcs.gov.sa  لتسهيل نقل أسماء األماكن الجغرافية من أحرف اللغة، ) العربية الى أحرف اللغة الالتينية، الستخدامه

في منتجات الهيئة من الخرائط ، وكذلك متاحاً للجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة الستخدامه . رومنة األسماء الجغرافية تتم 

 بالنظام المتفق عليه من الشعبة العربية لخبراء األسماء الجغرافية والمعتمد من األمم المتحدة.

 

دوات التي طورتها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية لنقل الحروف العربية إلى الالتينية )الرومنة(األ  

 واجهة البرنامج لرومنة األسماء الجغرافية .1

https://api.gcs.gov.sa/  (Public access) 

 
 

 من ملفات اإلكسلرومنة األسماء الجغرافية  .2

 
 

 

 

 

https://api.gcs.gov.sa/
https://api.gcs.gov.sa/
https://api.gcs.gov.sa/
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.  رومنة األسماء الجغرافية عبر برنامج رسم الخرائط الرقمية3  

 
 25.000بمقياس  GASGIاألسماء العربية واألسماء المرومنة في خريطة 

 
 

 

 

 مثال على األسماء العربية في جدول األسماء الجغرافية واألسماء بالرومنة
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 قاعدة بيانات األسماء الجغرافية بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

هي قاعدة بيانات تستخدم لتخزين وحفظ وتحديث األسماء الجغرافية بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية باإلضافة إلى  

 مصادر األسماء الجغرافية األخرى المختلفة.

 

 

 

 

 بيانات األسماء الجغرافية معلومات وصفية عن االسم الجغرافي، تتضمن التالي:تتضمن قاعدة 

 االسم العربي -1

 رومنة االسم -2

 تصنيف المعلم -3

 اإلحداثيات الجغرافية -4

 مصدر االسم  -5

 التقسيم اإلداري  -6
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 االمتداد الطبيعي للمعلم -7

 رقم تعريفي يربط كل اسم بالمعلم الدال عليه -8

 رقم الخارطة. -9

 

 

 الجغرافية في قاعدة البيانات:تصنيف المعالم 

 معلم تضاريسي -1

 معلم مائي -2

 معلم تاريخي/ تراثي -3

 إسم لمنطقة واسعة -4

 أسم لمشاريع زراعية -5

 أسم لمنطقة مأهولة بالسكان -6

 أسم لطريق بري/سكة حديد -7

 أسم للمنطقة اإلدارية. -8

 المعلومات الوصفية لألسماء الجغرافية في قاعدة البيانات
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 األسماء الجغرافيةملخص قاعدة بيانات 

Source Project Area/Cities 
 

Names 

Total 

Names 
Scale 

No of 

sheets 
Done 

Year 

of 

Survey 

GASGI 

 Phase1 

Abha-

Tabuk-

Madinah-

Makkah-

Hafr Al 

batn-

Buraida-

Dammam-

Hafif-Taif-

Jiddah 

7887 

13479 

50k 82 82 2012 

 Phase2 Riyadh 2987 50k 49 49 2013 

 North East 
HafrAl batn, 

Rafha 
990 50k 106 106 2014 

 North  
Sakaka, 

Turaif, Arar 
1511 50k 119 119 2015 

 East 

Dammam, 

Al Ahsa, 

Jubail 

2600 50k 88 88 2015 

Names 

Collection 

KSA 25k  

Whole 

Kingdom 

except areas 

of previous 

projects 

100000* 25k 9940 6869 

2017 - 

Till 

date 

Ministry of 

petroleum 

and 

Topographical 

Mapping-50k 

Whole 

Kingdom 

except Rub 

al Ghali 

70600 73244 50k 2480 2480 
1975-

1985 
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 نموذج ميداني مصدق

 
 

 تداخالت العمل الميداني

mineral 

resources  Topographical 

Mapping-100k 

Rub Al 

Ghali 
2644 100k 250 250 1980 

 General 

Directorate 

of Military 

Survey 

Topographical 

Mapping-250k 

Whole 

Kingdom 
42690 42690 250k 149 149 1998 

Foreign 

source  
Geonames.Org 

Whole 

Kingdom 
13479 13479 NA NA NA NA 
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الجغرافيةمخرجات مشاريع األسماء   
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 Jazīrat Umm Ruways جزيرة ام رويس
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 مستكشف األسماء الجغرافية

مستكشف األسماء الجغرافية الذي يشتمل على جميع األسماء الجغرافية في قاعدة  لدى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية 

 بيانات. ويتم تحدثه باستمرار لتقديم الخدمة للجميع. وبمجرد االنتهاء من التحديث، سيكون متاًحا على موقع الهيئة.

https://geonames.gcs.gov.sa 

 

 

 Jazīrat Jabal Kadambal جزيرة جبل كدمبل

https://geonames.gcs.gov.sa/
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 ثالثاً: وزارة الخارجية: 

( لتنفيذ مشروع بعنوان UNITARتنوي الوزارة تقديم الدعم المالي لمعهد األمم المتحدة للتدريب واألبحاث المعروف باليونيتار ) -1

. ويهدف "تعزيز القدرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية المكانية لتحسين المرونة في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا"

المشروع لتطوير القدرات المؤسسية من المهنيين في مجال استخدام تقنيات المعلومات الجغرافية لمواجهة مخاطر الكوارث من 

 ( مشاركاً من األردن ومصر والسودان والسنغال.60خالل تقديم الدعم الفني وتوفير دورات تدريبية لتنمية مهارات )

توجيهات سمو الوزير قاعدة بيانات في الوزارة مربوطة بالسفارات السعودية في الخارج مهمتها أنشأت الوزارة مؤخراً بناًء على  -2

 جمع المعلومات الرسمية عن الدول التي من ضمنها االسم الرسمي للدولة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية واللغة الرسمية للدولة.
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