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تقديم

الفرصمنبالعديدعسيرمنطقةتذخر
عسيرمنطقةوتعدالقطاعات،منالكثيريف
منوالتيباململكةالواعدةاملناطقمن

لىتومعالسيماكبيراتطوراتشهدأناملنتظر
نبطاللبنتركياألميرامللكيالسموصاحب

نشاطمنلهبمااملنطقةإمارةالعزيزعبد
قةمنبثللمنطقةواضحةتطويريةورؤيةمكثف

حتىاململكةاتخذتهاالتيالشاملةالرؤيةعن
.2030عام

الوجهةبكونهاعسيرمنطقةتشتهر
عاداستبتمماإذااململكةيفاألولىالسياحية
بأنيعلمالالكثيرولكنالدينية،السياحة
الفرصمنكبيراعدداتمتلكعسيرمنطقة

السياحةغيرأخرىقطاعاتيفاالستثمارية
والزراعةوالصناعةالتعدينقطاعاتيفالسيما

منمزيداتسليطيستلزمالذياألمروغيرها،
يفاملعنيينلتزويدالقطاعاتتلكىلعالضوء

منبمجموعةوالخاصالحكوميالقطاعين

القطاعاتكافةعنتهمهمقدالتياملعلومات
.عسيربمنطقة

يف–أبهاغرفةارتأتاملنطلق،هذاومن
لهايكونأنأهمية-خدماتمنتقدمهماظل
اتالبيانمنبمجموعةمشتركيهاتزويديفدورا

واقععناملبسطةوالتحليالتواملعلومات
.عسيرمنطقةيفاالقتصاديةالقطاعات

يفممثلةأبهاغرفةشرعتوعليه،
إصداريفلهاالتابعواملعلوماتالبحوثمركز

التيالتحليليةالتقاريرمنجديدةسلسلة
واملهتميناألعمالرجالتعريفإلىتهدف

بالقطاعاتاملرتبطةاملؤشراتبأهم
.االقتصادية

تلكتساهمأنأبهاغرفةتأملوأخيرا،
طوتسليعسيربمنطقةالتعريفيفالتقارير

يالتاالقتصاديةالقطاعاتىلعالضوءمنمزيدا
عاملبشكللمملكةواعدةاستثماريةفرصاتضم

.الخصوصوجهىلععسيروملنطقة

القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول



اململكةفـيالتعدينقطاعيشكل
املالوطنياالقتصادروافدأحدالسعوديةالعربية
معدنيةثرواتمنالسعوديةاألراضيتكتنزه
القطاعاتمنالتعدينويعدومتنوعة،واعدة

ية،االقتصادالقاعدةتنوعفـيتسهمالتيالواعدة
ملاللقطاعداعمة2030اململكةرؤيةأتتولقد

باململكةالستثمارتحفيزيففعالدورمنله
ة،والالفلزيالفلزيةاملعدنيةاملكامنواستغالل

ملمارسةاملستثمريناستقطابىلعوالعمل
لمراحمنبدءًاالتعدينيةاألنشطةأوجهمختلف

حتىاملعدنيواالستغاللوالكشفاالستطالع
.والتحويليةالتعدينيةالصناعاتمراحل

القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

مقدمة: أوال



صادرالالنظامباململكةالتعدينياالستثمارينظم
مرقامللكيباملرسومالصادرالتعدينياالستثمارنظام

الصادرةالتنفيذيةوالئحته،1425/8/20وتاريخ47/م
نظاموهو.1425/11/30وتاريخق/173رقمالوزاريبالقرار
الجاذبةالعواملأحدويعدوالشفافيةبالوضوحيتميز

بعددالنظامهذاويتميز.للمملكةالتعدينيةلالستثمارات
:منهايذكراملميزاتمن
أحكامهشفافية.
املستثمرينمعاملةيفاملساواة.
رخصبمسمىالتعدينيةالصكوكجميعتسمية

.اإلجراءاتلتسهيل
إلى2كم10.000منالكشفرخصةمساحةتخفيض

.2كم100
15بينتتراوحالرخصإلصدارمحددةفتراتوضع-

.يومًا60
األرباحيفاملشاركةوإلغاءاملقدمةالدفعاتإلغاء.
ضريبةلنظاموفقًا(٪20)بنسبةالضريبةتحديد

.الدخل
املستثمرينلجميعاملالياملقابليفاملساواة.
رخصةمنأكثرىلعاملستثمرحصولإمكانية

.صغيرملنجم

م2004-هـ 1425

القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

االطار التشريعي املنظم لالستثمار : ثانيا
التعديني باململكة



:النظاميفالرخصأنواع
نوعينإلىالنظاميفاملمنوحةالرخصتنقسم

:رئيسيين
:نمكلوتشمللالستغاللمخصصةغيررخص:األولالنوع

.استطالعرخصة
.كشفرخصة
.موادجمعرخصة

:منكلوتشملاستغاللرخص:الثانيالنوع
.تعـدينرخصة
.خامموادمحجررخصة
.صغـيرمنجمرخصة
.بناءموادمحجررخصة

القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

لالستغاللمخصصةالغيرالرخصأحكامأهم
جـمـع الـموادالـكـشــفاالستطالعالبند

املنطقة 2كم100املنطقة الـمـسـاحـة

سنتينخمس سنواتسنتينمدة سريان الرخصة

ال يـوجـدحق انفراديال يـوجـدالحقوق االنفرادية

ريال10,000ريال10,000ريال10,000رسوم تقديم وإصدار

محـجر مـواد بناءتـعـديـنمحجر مـواد خـاممنجم صغيرالبند

2كم20,25كم250كم250كم1املسـاحة

الفئة األولىالفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة الثانيةالخـامات املسـتغلـة

خمس سنواتثالثون سنةثالثون سنةعشرون سنةمدة الرخـصة

ريال6,000ريال15,000ريال15,000ريال15,000إجـمالي رسوم الطلب واإلصدار

قـيمة الطن أو املقابل املالي
املتر املكـعـب

قـيمة الطن أو 
املتر املكـعـب

٪ من صايف 20
الدخل

قـيمة الطن 
أو املتر املكـعـب

أهم أحكام رخص االستغالل

االطار التشريعي املنظم لالستثمار : ثانيا
التعديني باململكة



مـنالـعـديـدوتـوفـرالجيـولـوجـيـةالبيئـةبتنـوععسيرمنـطـقـةتتميز
والثروةوالصناعةالطاقةوزارةوتعملوالالفلـزيـة،الفلـزيـةاملعدنيةالـخـامات
فـييالتعديناالستثمارتشجيعىلعاملعدنيةللثروةبوكالتهاممثلةاملعدنية
.املختلفةاملعدنيةالثرواتالستغاللالتعدينيةالرخصومنحاملنطقة،

نمعامبشكليتكونالذيالعربيالدرعصخورعسيرمنطقةصخورتتبع
عأربإلىوتنقسمواملتحولةالفتاتيةالبركانيةاملتطابقةالصخورمجموعات
:بنوعيهاعسيرمنطقةيفاملعدنيةالخاماترواسبوتتواجد.صخريةمجموعات

القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

صورة قمر صناعي توضح موقع منطقة عسير

.هيئة املساحة الجيولوجية السعودية: املصدر

املعادنخاماتوتشمل:فلزيةخامات
ومعادنوالفضةالذهبمثلالنفيسة
.والرصاصوالزنكالنحاسمثلاالساس
املعادنخاماتوتشمل:فلزيةالخامات

الزينةواحجار(الكاولين)مثلالصناعية
لالرم)مثلالبناءومواد(والجرانيتلرخام)

.(والحصى

جيولوجية منطقة عسير: ثالثا



الجيولوجيةاملساحةلهيئةوفقا
مكمن404ىلععسيرمنطقةتحتويالسعودية،

عددويبلغاملنطقة،أنحاءىلعموزعينتعديني
يمثلونموقع251منهاالفلزيةالخاماتمواقع
ربعسيالتعدينيةاملواقعإجماليمن%62حوالي

تبلغالالفلزيةللخاماتموقع153مقابليف
الخاماتمواقعإجماليمن%38نحونسبتهم

.عسيربمنطقةاملعدنية

القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

الخامات التعدينية بعسير: رابعا



الفلزيةالخامات(أ
ويوضحفلزي،خام16ىلععسيرمنطقةتحتوي

يفتواجدهامكامنوأعدادالخاماتتلكأنواعالتاليالجدول
يفالخاماتتلكتوزيعالخريطةتوضحكماعسير،منطقة
.السعوديةالجيولوجيةاملساحةلهيئةوفقاعسيرمنطقة

القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

عدد املكامنالخام
131ذهب

52نحاس
12تنجيستون

10زنك
9فضة

8جوسان
7حديد

4بريليوم
4رصاص
3قصدير

3سيريوم
3نيكل

2كروميوم
1يورانيوم
1تيتانيوم
1نيوبيوم

251اإلجمالي
احةاملسهيئةبياناتىلعاعتماداالتقريرتقديرات:املصدر

.السعوديةالجيولوجية

أعداد مكامن الخامات الفلزية بعسير

توزيع مكامن املعادن الفلزية يف منطقة عسير

.هيئة املساحة الجيولوجية السعودية: املصدر

الخامات التعدينية بعسير: رابعا



الالفلزيةالخامات(ب
الخام22ىلععسيرمنطقةتحتوي

الخاماتتلكأنواعالتاليالجدولويوضحفلزي،
كماعسير،منطقةيفتواجدهامكامنوأعداد
منطقةيفالخاماتتلكتوزيعالخريطةتوضح
.ةالسعوديالجيولوجيةاملساحةلهيئةوفقاعسير

الخامات التعدينية بعسير: رابعا

القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

عدد املكامنالخام
46ركام خفيف الوزن

27جرانيت
19كوارتز

13حجر جيري
13رخام

4التيريت
4فلدسبار
4بوزوالن/سكوريا

3تلك
3جابرو
2ميكا

2جرافيت
2فلورايت
2كاولين

2اسبستوس
1بازلت
1(الطفلة)شيل 

1سيانيت
1صلصال

1كونجلوميريت
1كيانيت

1ركام
153اإلجمالي

الجيولوجيةاملساحةهيئةبياناتىلعاعتماداالتقريرتقديرات:املصدر
.السعودية

أعداد مكامن الخامات الالفلزية بعسير

يف منطقة عسيرالالفلزية توزيع مكامن املعادن 

.هيئة املساحة الجيولوجية السعودية: املصدر



التعديني االستثمار أهم معوقات : خامسا
بعسير وبعض الحلول املقترحة

القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

الجهات املعنية بتنفيذ الحلولالحلول املقترحةأهم املعوقات

يةاستراتيجلخطةالتعدينيالقطاعافتقار
.للتطويرواضحة

ةوزيادالقطاعلتطويرشاملةاستراتيجيةخطةإعداد
اإلجمالياملحليالناتجيفمساهمتهنسبة

.باملنطقة

الصناعةوزارة+عسيرتطويرهيئة
ةالهيئ+املعدنيةوالثروةوالطاقة

.أبهاغرفة+لالستثمارالعامة
والتسويقواإلعالنالنشرمستوىضعف

.باملنطقةالتعدينيةللفرص
التعدينيةللفرصوتسويقيةدعائيةخططإعداد

.وخارجياداخلياوتسويقهاباملنطقة
الصناعةوزارة+عسيرتطويرهيئة

ةالهيئ+املعدنيةوالثروةوالطاقة
.الخارجيةوزارة+لالستثمارالعامة

املشروعاتلدعمأىلعميزانياتتخصيص.نيةالتعديلالستثماراتاملرتفعةالتكلفة
.التعدينية

الصناعةوزارة+عسيرتطويرهيئة
.املعدنيةوالثروةوالطاقة

املؤسساتأوالشركاتعددانخفاض
تركيزعملياتيفاملتخصصةالصناعية

مالئمًاوجعلهوتجهيزهالخام
العامالقطاعينبينالشراكةلتطويرخطةوضع

.تنفيذهايمكنالتياملشروعاتوتحديدوالخاص
الصناعةوزارة+عسيرتطويرهيئة

غرفة+املعدنيةوالثروةوالطاقة
.أبها

البنيةمشروعاتكافةمناالنتهاءيفالتسريع.األساسيةالبنيةضعف
.املعنيةالوزارات+عسيرأمانة.الجديدةاملشروعاتيفوالبدءاألساسية ريعللمشااألساسيةواملرافقالخدماتنقص

.االستثمارية
عنوالحديثةالدقيقةاملعلوماتندرة

ومواقعباملنطقةالتعدينيالنشاط
السوقواحتياجاتواملناجماملحاجر
.والدوليةاملحلية

املعدنيةوالثروةوالطاقةالصناعةوزارةدورتفعيل
.باملنطقةعملهاوتنشيط

والثروةوالطاقةالصناعةوزارة
+خالدامللكجامعة+املعدنية

.أبهاغرفة

اللوجستيةالخدماتضعف

.مشيطخميسمحافظةشرقجافميناءإنشاء-
.املنطقةساحلىلعبحريميناءإنشاء-
مناطقبكافةوربطهاحديديةسككخطوطإنشاء-

.اململكة
.السريعةالطرقوتوسعةإنشاء-
.املطارمشروعمناالنتهاءسرعة-

+عسيرأمانة+عسيرتطويرهيئة
.املعنيةالحكوميةالجهات

يةاالستثماربالفرصالخاصةالدراساتقلة
.التعدينية

للفرصدراساتتضماستثماريةخارطةإعداد
محافظاتكافةيفاملتاحةالتعدينيةواملواقع
.املنطقة

الصناعةوزارة+عسيرتطويرهيئة
أمانة+املعدنيةوالثروةوالطاقة

.أبهاغرفة+عسير
رانظالتعدينيةللمشروعاتالتمويلضعف

.دالنقمؤسسة+التمويليةالجهات.ةالتعدينيباملشروعاتخاصةتمويليةبرامجإعداد.تكلفتهاالرتفاع
التنقيبأعمالىلعاملدربةالخبراتنقص

الخاماتواستخراجواملناجمواالستكشاف
وتنفيذتصميموأعمالومعالجتها
التعدينمشروعات

يفالسعودةونسبالعملأنظمةيفالنظرإعادة
.النشاطعمليعرقلالبماالتعدينيالقطاع

الصناعةوزارة+العملوزارة
.املعدنيةوالثروةوالطاقة

وادرالكقدراتلرفعتعدينيةتدريبيةبرامجتصميم
.الوطنية

يالتقنللتدريبالعامةاملؤسسة
.أبهاغرفة+واملهني



طالعواستكشفأعمالمنالتعدينقطاعيخلقهاالتياملباشرةاالستثماريةالفرصإلىباإلضافة
وهو.أخرىقطاعاتتنعشالتياملباشرةغيراالستثماريةالفرصمنمجموعةهناكوغيرها،وتنقيبوحفر
فعدورابطتلحقه،لقطاعاتأماميةدفعروافدمنلهملاباملنطقةالتعدينقطاعقوةإلىيشيرالذياألمر

يفاالستثماريةالفرصلبعضأمثلةذكرويمكن.اإلنتاجحلقاتيفتسبقهأخرىلقطاعاتخلفية
:ومنهااألخرىالقطاعات

الصناعةقطاع
والطحنالتكسيروحداتإنشاء.
املعدنيةالخاماتمعالجةوحداتإنشاء.
املعادنوتنقيةصهروحداتإنشاء.
املستغلةبالخاماتاملتعلقةالتحويليةالصناعات.

املقاوالتقطاع
املنشآتوصيانةإقامة.
والتموينالنقلخدمات.
والتفجيرالحفرأعمال.
املعداتصيانة.
الطرقإنشاء.
واملياهالكهرباءخطوطتمديد.

التجارةقطاع
الغياروقطعاملعداتتوريد.
املحروقاتتوريد.
الكيميائيةاملوادتوريد.
البناءموادتوريد.
املناجممستلزماتتوريد.

والدراساتاالستشاراتقطاع
وهندسيةجيولوجية.
اقتصاديةجدوى.
املساحةأعمال.
التسويقدراسات.
البيئيةالدراسات.

الصحةقطاع
مستشفياتانشاء.
مستوصفاتإنشاء.

الفرص االستثمارية املتاحة بالقطاع : سادسا
يف عسير

القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

الخدماتقطاع
(ممتلكات/أفراد)التأمينخدمات.
والبنكيةاملصرفيةالخدمات.

والتدريبالتعليمقطاع
الفنيللتعليممدارسانشاء.
فنيةوكلياتمعاهدإنشاء.
متخصصةتدريبمراكزإنشاء.

النقلقطاع
األفرادنقل.
املعداتنقل.
األوليةاملوادنقل.
املنتجاتنقل.



القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

مواقع الخامات الفلزية بعسير(: 1)ملحق 

االحداثياتاملواقعالخام
دائرة العرضخط الطول

بريليوم
42.7431111118.93416667(جنوب)بئر كراث

42.6953333320.04602778جنوب شرقبياجبل 
42.5837519.87180556جبل الصويرة

42.6872777819.93013889جبل الصايرة البيضاء

سيريوم
42.6018055619.70105556جبل لبد

42.8112777820.11591667يالجبل 
43.2503611118.61713889الحدباء

43.666518.99891667الحمضةكروميوم
43.4666666719.21666667جاش

جوسان

41.7925833319.12533333املحداده
41.99519.94وادي ابن النعاء

42.0338888920.10027778الرحوبوادي 
43.4092777818.90469444بئر العمود

41.6196388918.89308333سياله
41.9902777820.00944444يسرة

41.9930555619.8725(شمال شرق)وادي سقام 
43.6513888918.05472222الرخامهجبل 

حديد

42.9024722219.97366667(شمال)وادي شقيحان 
41.8430555619.87222222شعيب حليل

42.7569444418.01805556صلب
42.3333333318.3وادي العوص

42.8847777818.75494444خشم شاع
43.3678611119.96516667آبار ملح
41.7274027817.90618056القحمه

رصاص
41.9286666720.17769444(شمال شرق)جبل العبالء 

42.6646944420.07716667جبل بيا شمال غرب
41.9915277819.87163889وادي سقام

41.7838611119.85066667وادي الجوف

نيكل
43.4844444419.15111111الربوصجبل 

42.8928333320.42422222أبرق الطحل
43.5522222219.12366667بئر ام الضباع

42.7333333318.95بئر كراثنيوبيوم

فضة

42.5323611120.24663889شعيب أبو ربط
42.5501666719.76252778شعيب مرخ

42.312519.82916667وادي امليثاء
42.319.84166667وادي ام رخا

42.1791666719.84166667املسماوادي 
42.1708333319.84166667(غرب)املسماوادي 
42.3416666719.92083333الجونةوادي 

41.788519.01913889وادي هيام
41.9373888920.19825وادي ابن النعاء

.السعوديةالجيولوجيةاملساحةهيئة:املصدر



القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

مواقع الخامات الفلزية بعسير(: 1)ملحق 

االحداثياتاملواقعالخام
دائرة العرضخط الطول

نحاس

41.9913611119.69577778جبل الحال
41.9149166720.18369444(شمال)جبل العبالء 

42.6521944419.68608333محدد
43.4994444420.44069444القلتةشعيب 

41.8164166719.15575يبةوادي 
42.0169444420.01916667(غرب)سروموادي 

42.3583333319.11944444(جنوب غرب)العوجاء 
43.6695555620.76711111برق امهات رجوت

42.1605555620.2975جبال املشك
42.5777777820.24444444جبل أبو طاقه

43.0072222217.77941667كتنه
43.6966666717.53916667اشقابوادي 
41.9998055618.682خراقنوادي 

41.9168333318.94455556املنيظر
43.7277777818.16666667وادي شيبه

43.7444444418.22361111(شرق)ظهر 
43.7388888918.22361111(غرب)ظهر 

42.5166666719.89166667شعيب الصدر
42.1533333318.85416667وادي دماء

42.0915555618.47858333شنكةوادي 
41.7033333319.24166667الحشرجوادي كروان 
41.9333333319.76666667(جنوب)وادي ادمة 

41.9167777819.65025الشقيق
43.5878611117.59980556وادي كتام

42.0041388920.21905556شعيب طيبة االسم
42.0333333320.18333333(شرق)رميعهشعيب ابو 
41.9349722219.78925وادي ادمة

41.9277777819.82777778(شرق)شعيب كرم 
41.9638888919.82222222وادي ريمة

41.919.80663889(شمال غرب)وادي ادمة 
41.9952777820.16694444(شرق)وادي كتينة 

42.0466666720.13944444شعيب املليح
42.0463888920.14722222(شمال)شعيب املليح
41.9958333320.22055556وادي الخضيراء
41.9958333320.22055556وادي الخضيراء
41.9656666720.22719444(جنوب)وادي الهجيج 
41.9840555620.06558333(حنوب)وادي حنيف 
41.9641666720.14888889(جنوب)وادي كتينة 

42.8333333319.25الخضراء
42.0386666719.43805556جبل الضور

41.9119.82777778شعيب كرم
.السعوديةالجيولوجيةاملساحةهيئة:املصدر



القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

مواقع الخامات الفلزية بعسير(: 1)ملحق 

االحداثياتاملواقعالخام
دائرة العرضخط الطول

نحاس

41.9902777820.22083333وادي الهجيج
41.9833333319.91666667وادي الخنق

41.9833333319.83333333ابو حديد
41.9833333319.85(شرق)ابو حديد 
41.9833333319.86666667(شرق)ابو حديد 

41.9754722219.98888889القدمة
42.0166666720.19166667رميعهشعيب ابو 
42.0055555620.18611111وادي شرس
41.97520.11666667وادي حنيف

43.3166666719.11666667الصبيخه
41.9427518.87763889صعابان

قصدير
43.0235277820.48652778عبل الغراء

41.9166944420.10036111اإلصبعةجبال 
43.0173611120.59211111عبل ام السقيان

41.9711111119.13566667وادي املالحةتيتانيوم

تنجيستون

42.8398055618.69902778(شمال)جبال اقنان الحمام
42.8340555618.68361111جبال اقنان الحمام

42.8534444418.53027778الفيضهوادي 
42.6255555618.45694444وادي عرائس
42.6263888918.46861111جبال خرص
42.8418.48777778(شمال)وادي امليثاء

42.7609444418.61583333عصيدهجبل ابو 
42.8348055618.46263889وادي امليثاء

42.8378055618.58041667روضان
42.7808611118.90369444وادي السالم

43.9238333318.79555556شعيب لحيفه
42.6683055618.55161111الحيفهوادي 

42.6881388920.05763889بياجبل يورانيوم

زنك

43.6555555619.175الدهورالظهورامجبال أمهات 
43.6219.26111111غران الهشيم

43.619.32777778(جنوب)حنش 
43.5869444419.35597222(شمال)حنش 

43.5611111119.39305556أم الحرجان
43.6334722219.61302778الشناعه

43.6348333319.33186111جبال طيب االسم
43.6397222219.3575جبل صهابية

43.6197222217.50361111الضويعنشعب 
43.66419.243شقيبجبال 

ذهب
41.9171666720.16477778جبل العبالء

43.185520.07208333املحوازشعيب 
43.4793333320.18791667أقرن الصخرة

.السعوديةالجيولوجيةاملساحةهيئة:املصدر



القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

مواقع الخامات الفلزية بعسير(: 1)ملحق 

االحداثياتاملواقعالخام
دائرة العرضخط الطول

ذهب

43.4921944420.17752778شعيب الناصفة
42.1166944419.93116667وادي تبالة

43.6848611119.66419444االولىالقريه
43.6319.29947222علو وادي الرعيل

43.4683611120.19855556جبل مخيط
43.4790277820.57902778عرق النقيب
43.5151388919.82141667(1-شمال)وادى الثفن 

43.6222222218.92وادي البويطنه
43.0064166720.39158333شعيب رييه

43.8555555618.91388889ركبيانهسر 
43.5916666719.03611111صفا الحمضة
42.8593055619.92683333جبال امللحة
42.8593055619.92683333(جنوب)جبال امللحة 

43.6511111118.92469444(6شمال غرب)جبال الحجر
43.6489444418.92836111(7شمال غرب)جبال الحجر
43.6505555618.92802778(12شمال غرب)جبال الحجر
43.6544722218.92858333(11شمال غرب)جبال الحجر
43.6786111118.92305556(شمال شرق)جبال الحجر
43.6661111118.91583333(شمال غرب)جبال الحجر
43.7427222218.96016667جبال غربان
43.7509166718.965(شمال)جبال غربان

43.6618055618.98213889جربت حميد بن منصور
43.6380833318.94747222الجعيفرهاثار 

43.6500833318.99072222شعيب ام الجمود
43.6771111118.99408333(شمال)سر روكبيانه
43.7502519.05116667جبل الوعول

43.8519.04916667العشا غرب
43.6596944418.92111111(5شمال غرب)جبال الحجر
43.6612518.92644444(8شمال غرب)جبال الحجر
43.6702777818.92294444(2شمال غرب)جبال الحجر
43.6713611118.91913889(1شمال غرب)جبال الحجر
43.6642777818.92208333(3شمال غرب)جبال الحجر
43.6581111118.92316667(9شمال غرب)جبال الحجر
43.6565555618.93388889(10شمال غرب)جبال الحجر

43.6263888918.91941667جبل القيا
43.686519.06663889(شمال)جبال رياح 
43.6995555619.03902778(جنوب)جبال رياح 

43.6333333318.9375الجعيفرهوادي 
43.6683333317.575وادي حالل

43.6333333317.60333333وادي العرج الجنوبي
42.0716666720.055سروموادي 

.هيئة املساحة الجيولوجية السعودية: املصدر



القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

مواقع الخامات الفلزية بعسير(: 1)ملحق 

االحداثياتاملواقعالخام
دائرة العرضخط الطول

ذهب

42.0616666720.10166667(جنوب)وادي شرس
43.3561388920.88627778الوزرانيهشعيب 
41.9380555620.08383333الجحفة

42.6633611120.29138889الجونهبرقاء 
43.2828333319.82272222(شمال)بئر كتيبه 

42.3833333319.21388889(1شمال )وادي العوجاء 
43.6303611120.11127778ابرق الفرس
43.5303611120.1955ابرق الصخره

43.8574444420.23944444وادي ابو سمير
43.9662222220.40313889الدمسهبرقاء 

43.6777777820.31213889(جنوب)عروق املراقب
43.6030555620.54861111(جنوب)نفود املستجد

43.6311111120.4225(جنوب)جبيانشعيب 
43.3773888918.79422222لسس
43.3741111118.82897222املضه

43.7847222219.395البرم
43.6443055619.61738889عالوي ام مرخ

43.7946666719.60444444جبال شعير
43.7294166719.62766667برقاء سر املوشح

43.6306666719.66127778وادى أم سلم
43.568519.25125(املسفي)البغبغأصفر 

43.6627777819.41111111الشلخة
43.3410833318.38169444وادي املفجر
43.4671944418.53369444هضبة كعره

43.5767777819.16288889حرش الخشباء
43.6062777819.30430556وادي رعيل

43.6338333319.22858333شعالء
43.6263055619.23466667عالوي غران الهشيم

43.6338333319.25002778الشقيببرقاء 
43.5708055619.18705556(سر لعابيل)عبل الخشباء 
43.5633333319.1825(جبل لقيا)حزم الخشباء 

43.6519444419.37055556جبل الصهابية
43.6747520.31661111عروق املراقب

43.6347222220.42361111(1جنوب)جبيانشعيب 
43.6545833320.24125املرموثهعرق 

43.5136111119.78827778(شمال )وادى الثفن 
43.5088055619.80255556(شمال غرب)وادى الثفن 

42.5424722220.18236111املندسهجبل 
43.5103333319.79844444وادى الثفن
43.2854722219.85777778(غرب) جبل شيبه

43.3458888919.82416667وادى ابو حرمل
.السعوديةالجيولوجيةاملساحةهيئة:املصدر



القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

مواقع الخامات الفلزية بعسير(: 1)ملحق 

االحداثياتاملواقعالخام
دائرة العرضخط الطول

ذهب

43.6694444417.56388889قهرة الغراء
43.7283333318.16666667وادي شيبه
43.5196666719.78جبل حبيه

43.3387520.79708333(جنوب شرق)جبل اشماس
43.1711944420.65425شعيب ابو تل

43.3478888919.82252778جبل شيبه
43.4681944420.2055(شمال)جبل مخيط

43.5840277820.87022222جربوعهبئر 
43.618.425وادي حجان

43.583520.61008333نفود املستجد
43.4448333318.55247222السايلوادي 

43.6188888920.48055556شعيب جبيان
43.6704444418.92022222(4شمال غرب)جبال الحجر

43.6964444419.06613889جبال ريه
42.3888888918.74833333وادي مفلح

43.7916944420.81875شعيب جربوع
43.2752520.87636111ابو تل

43.6363888918.91083333بير القيا
43.5486666719.16811111جبال الخشباء

43.4273888920.33466667جبال كتمان
43.3693611118.86861111وادي مراء

43.7830833320.64675بئر املستجد
43.319.75972222بئر كتينه

43.7381666720.85166667جبل جربوع
42.3783333319.12833333(جنوب)العوجاء 

42.419.33333333وادي الدوش
42.4166666719.36666667(2شمال )العوجاء 

42.3833333319.2(شمال)وادي العوجاء 
42.1777777818.76111111الحضن
42.3541666718.255املغلبةضحية 
42.9094444418.06033333صهللجبال 
43.6517.61666667الشرقيالضليفقهرة 

41.9833333319.98333333(جنوب شرق)القدمة 
41.9580555620.17222222(شمال غرب)وادي كتينة 

42.8333333319.13333333املحدث جنوب
42.8132222219.15733333املحدث

42.3816666719.15555556وادي العوجاء
42.0136111119.98105556الحجار

43.2804166720.87847222جبل اشماس
42.9831944420.36613889السرحيشعيب 

43.6667222220.84997222شعيب جربوع
.هيئة املساحة الجيولوجية السعودية: املصدر



القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

مواقع الخامات الفلزية بعسير(: 1)ملحق 

االحداثياتاملواقعالخام
دائرة العرضخط الطول

ذهب

43.6803055618.91905556جبال الحجر
43.6072519.2085الرانهغران 

43.6896666719.04805556شمالاملحانيد
43.6892222219.04155556املحانيد

43.4494444419.65225اللقطه
.السعوديةالجيولوجيةاملساحةهيئة:املصدر



القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

خريطة مواقع الخامات الفلزية (: 2)ملحق 
بعسير



القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

بعسيرالالفلزية مواقع الخامات (: 3)ملحق 

االحداثياتاملواقعالخام
دائرة العرضخط الطول

حجر جيري

41.6808333318.42638889وادي الشقيق
41.53518.31416667دبساء

41.7316666718.39388889امللحة
41.5916666718.565راكةوادي 

41.5916666718.565وادي راكة
41.6797222218.18833333اعشار

41.6741666718.1525جبل املدوره
41.7355555618.11944444ام زبدةقويد

41.7280555618.15222222مجليده
41.7355555618.16472222جبل املدسوس

41.5594444418.19555556وادي املوره
41.7355555618.11944444قويد ام زبدة

41.7316666718.39388889امللحة
43.67518.9125(جنوب)جبال الحجراسبستوس

43.666519.99891667الحمضة
41.53518.31416667دبساءبازلت

42.0166666719.41666667آل سلمةكاولين
4317.75وادي راحة

التيريت
43.0854444418.02108333عثمان

43.4333333317.81666667جبل املقهوى
43.1926388918.22152778اركاب

43.0918055618.17402778الوهابه
42.8502520.41286111بئر عقيالنصلصال

42.7973055620.16944444زريبهضاب أمهات كونجلوميريت

فلدسبار
43.2672222218.08861111وادي أمل

43.0902777818.69472222العويجاءشعيب 
42.6943333318.37352778شعيب الحرجه
42.7083333319.33333333جبال الشبعان

142.6938888920.05222222جنوب شرق بياجبل فلورايت
242.6946388920.05291667جنوب شرق بياجبل 

جابرو
43.3092777820.11963889جبل أستن

42.9628611120.06022222جبال السيدان
42.4727520.22677778جبل الشبهان

43.8555555619.02222222وادي املروةجرافيت
43.8227777819.30477778وادي رخامان

43.6517.625وادي العرجكيانيت

بوزوالن/سكوريا
41.8388888917.81944444الرقبهجبل 

41.7291666718.23722222جبل املغفل
41.8394444417.90055556جبل االبالل
41.7877777817.93888889جبل كريشه

42.6036111117.86944444وادي قضي(الطفلة)شيل 
.السعوديةالجيولوجيةاملساحةهيئة:املصدر



القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

بعسيرالالفلزية مواقع الخامات (: 3)ملحق 

االحداثياتاملواقعالخام
دائرة العرضخط الطول

42.0386666719.43822222جبل الضور الصغيرسيانيت

تلك
43.5144444417.64916667جبل الرحيب

43.5402777817.64722222الحيلتيت
42.2361111119.17222222جندلةشعيب 

جرانيت

43.0247222220.24364167البانةجبل 
42.7693055620.45616667جبال الجفر

42.916520.01172222هضاب أم حشية
42.7759722220.39255556(الجنينة)هضبة أم نطاق 

42.7982222220.36480556ثمالءهضاب 
43.2194166720.19225هضاب القويمة

43.4652222220.08852778شاحطة أم فردة
43.45420.11052778الشواحطمشاش 

42.2043055620.22141667(عبل بني هيوج)جبل هيج 
42.6212520.27575الحمراءُمعيزياء
42.3390277820.20563889جنوب غرب-الرحل 
43.3321111118.82027778الحفائر
43.2447222218.85055556العمود
43.5383333318.56333333املثناهجبال 

42.8033611120.35555556ثمالءهضاب 
43.517.68ال محظي

42.8022777820.07361111يالجبل 
42.7663888920.36363889شمال–املريبيخيةجبل 

43.3257222220.28994444جبل شوك
42.7577222220.34305556(خشيم الذئب)املريبيخيةجبل 

42.7063888920.34872222جبال القرائن
42.2231666720.23788889جنوب شرق-جبل هيج 

42.2265833320.00952778واسط
42.5838888920.16519444جبل ودعان

42.9000833320.35211111(جبل السادة)الشويذريةجبل 
43.0295555620.50691667السباعينهضاب 
42.1218888920.37036111(شعيب جمل)السديرياتضلعان 

42.8659444420.03911111جبل العناديركام

ركام خفيف الوزن

41.9222222217.88333333املعترضهجبل 
41.737518.27166667ذنبة

41.737518.27166667ام زرعة
41.7736111118.265املنجحهوادي 

41.6572222218.27166667جبل الجدم
41.6561111118.27722222(شمال)جبل الجدم 
41.6211111118.27611111وادي العين
41.6094444418.305جبل التيس

41.6297222218.29805556جبل درين
.السعوديةالجيولوجيةاملساحةهيئة:املصدر



القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

بعسيرالالفلزية مواقع الخامات (: 3)ملحق 

االحداثياتاملواقعالخام
دائرة العرضخط الطول

ركام خفيف الوزن

41.6097222218.32222222املكعممجبل 
41.6211111118.32416667(شرق)املكعممجبل 

41.5716666718.36694444الحاماطجبل زور 
41.5841666718.41666667البصبوصجبل 

41.6808333318.42638889(جنوب)وادي الشقيق 
41.8388888917.81944444(جنوب)جبل الرقبه
41.8388888917.81944444(جنوب)جبل الرقبه
41.9291666717.86111111جبل الزنابر

41.9222222217.88333333جبل املعترضه
41.8541666717.8675جبل الزور

41.8794444417.93666667جبل الخرماء
41.8805555617.95555556جبل املضاء
41.6144444418.61222222وادي حموان

41.7691666718.00416667جبل طف القنا
41.7130555618.00027778جبل الشقة
41.7130555618.00027778جبل الشقة
41.7069444417.99166667جبل الخرماء
41.7280555618.18جبل الريعه

41.7488888918.1675(شرق)جبل الدسوس
41.7194444418.04388889(شرق)جبل الشقة 
41.6522222218.00333333جبل الوصل
41.5947222218.19361111جبل العوده

41.612518.21805556جبل زور الكشاد
41.6041666718.23555556جبل الشواله
41.6258333318.24805556جبل النبعه

41.7319444418.14111111جبل ام صابر
41.7441666718.22916667(شرق)جبل املغفل

41.7536111118.22555556كوانب
41.7536111118.22555556كوانب

41.7441666718.22916667جبل املغفل
41.7413888918.25083333جبل البطان

41.7277777818.045جبل الردم
41.7722222217.99666667(جنوب)جبل طف القنا
41.7722222217.99666667(جنوب)جبل طف القنا

41.7197222218.08138889جبل األسلع
41.7166666717.97472222شعيب العيرج

41.8880555617.92916667فايعجبل حشاي 
42.1376388918.44730556مشجيخايعوادي ميكا

42.6943333318.37352778الحرجهشعيب 
42.9083333320.12888889شعالن ُموَشحرخام

43.2514166720.84455556برقاء األرانب
.السعوديةالجيولوجيةاملساحةهيئة:املصدر



القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

بعسيرالالفلزية مواقع الخامات (: 3)ملحق 

االحداثياتاملواقعالخام
دائرة العرضخط الطول

رخام

42.9734722220.44822222رييةهضاب 
42.0666666718.13333333وادي نهب

42.5594444419.59972222ضبياءوادي 
42.5594444419.56083333(جنوب)ضبياءوادي 
42.6053055619.90633333الشهيالءجبل 

42.8951111119.96319444وادي شقيحان
42.6335555619.72586111الفيض

43.2471388920.67902778حمة املعاشي
43.6754444419.76405556تثليت
43.6813055619.76694444(شمال)تثليت
43.7666666719.33333333(جنوب شرق)تثليت

كوارتز

42.6167222219.53808333شعيب بني قفيلة
42.9318333320.24811111اأُلصيمعبل 

43.0105555618.62472222شمال-جبل  العبالء
42.1478611120.17116667جبل الُغرابة

42.2023333320.22422222(شعيب جمل)جبل هيج 
43.2685555619.16369444جنوب غرب-جبل الحمرة 

42.6873055619.92855556جبل الصايرة البيضاء
43.2390833320.03058333جبل عبس

42.73119.93111111جبال الدرعاء
42.2053055620.31144444عبالن وديمة

42.4518.43333333كشلة شعار
43.4225833317.94991667جنوب-مضارج

43.0218333320.48525عبل الغراء
43.2822222218.98777778عبل الشميط
43.0227777818.59805556جبل العبالء

43.0105555618.62472222غرب-أم الغيالن
42.2096111120.11913889(شعيب الحاوي ) شعيب الفرشة 
42.2550833320.21252778عبل بني هيوج

42.8888611120.08475املحوازسناف 
.السعوديةالجيولوجيةاملساحةهيئة:املصدر



القطاعات االقتصادية بعسير
التعدين: التقرير األول

الالفلزية خريطة مواقع الخامات (: 4)ملحق 
بعسير
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