
 

 

 حقائق عن المملكة العربية السعودية 

 :فيما يأتي بعض الَحقائق المنتقاة حول المملكة العربية السعودية

 .تعود تسمية المملكة العربية السعودية إلى سعود بن محمد آل مقرن الجد األكبر لألسرة الحاكمة •
اإلمارات العربية المتحدة باإلضافة للبحرين التي تتصل معها يحد المملكة العربية السعودية من الشرق قطر و •

 .في جسر الملك فهد الذي يقع على الخليج العربي
 .لسعودية وراثة ألسرة "آل سعود" التي حكمتها وصوًلا إلى تأسيس المملكة بكل أجزائهاتعد المملكة العربية ا •
 .أّول كيان من كيانات المملكة العربية السعودية كان إمارة الدرعية التي أسسها محمد بن سعود •
ت، ويوجد  تتكون المملكة العربية السعودية من ثالث عشرة منطقة إدارية، وتنقسم كل منطقة إلى عدة محافظا •

 .في كل محافظة مراكز ترتبط إداريا بالمحافظة
تقع المملكة العربية السعودية في أقصى الجنوب الغربي من قارة آسيا ولها إطاللتان بحريتان األولى على البحر   •

 .األحمر والثانية على الخليج العربي
رة العربية، وتُقّدر مساحة المملكة  من مساحة شبه الجزي  -أربعة أخماس- 5/4تشغل المملكة العربية السعودية  •

 .مليوني كيلو متر مربع 2.000.000بنحو 
تمتلك المملكة العربية السعودية تضاريس متنوعة تختلف باختالف موقعها على خريطة المملكة، وذلك كما   •

 :يأتي
o كيلو متر، بينما 1100 ييقع على امتداد البحر األحمر، ويبلغ طوله حوال  :سهل تهامة الساحلي 

كيلو متر في الجنوب، ويضيق تدريجيًّا كلما توجهنا   60يختلف عرضه ولكن ذروته اتساعه تبلغ 

 .شماًلا باتجاه خليج العقبة
o وهي سلسلة جبال ترتفع فوق سهل تهامة إلى الشرق منه، ويبلغ أقصى ارتفاع لها   :جبال السروات

قدم، وتنحدر منها    3000قطة فيها قد في الجنوب، بينما تنخفض باتجاه الشمال لتبلغ أخفض ن  9000

 .أودية كثيرة مثل نجران وجازان
o تنتهي هذه الهضبة بكثبان الدهناء وصحراء الصمان شرقاا، وغرباا بالمنطقة   :هضبة نجد ومرتفعاتها

التي يتخللها وادي الدواسر وتحاذيها صحراء الربع الخالي، بينما تمتد من الشمال سهول نجد إلى  
 .حراء النفود الكبرىحائل حتى تتصل بص

كيلو متر مربع، وهي منطقة صحراوية تتكون من كثبان  640.000تقّدر مساحة صحراء الربع الخالي بنحو   •

 .رملية وسبخات، وتشكل الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة
مع شيء من يغلب على مناخ المملكة العربية السعودية المناخ القاري، ويمتاز بالحرارة صيفاا والبرودة شتاءا  •

الجفاف في الفصلين، واألمطار في المملكة يغلب عليها أن تكون شتوية، ويعتدل المناخ على المرتفعات الغربية  
 .والجنوبية الغربية

علم المملكة العربية السعودية هو العلم الوحيد الذي ًل يُنّكس في العالم باإلضافة إلى علم أفغانستان حديثاا بعد   •
 .الحكم استالم حركة طالبان

عملة المملكة العربية السعودية هي اللاير، وتنقسم إلى عمالت ورقّية ومعدنية، فالعمالت الورقية تنقسم إلى لاير   •
  50لاير، والمعدنية هي: لاير و  500لاير و   200لاير و 100رياًلا و  50رياًلا و  20رياًلت و  10رياًلت و  5و

 .هلالت 5هلالت و  10هللة و  25هللة و 


