
 محتويات صفحة المسارات الرئيسية 

 المسارات

التي يمكن االستمتاع   المواقع والمسارات  الف  السعودية بتضاريس متنوعة في مساحات كبيرة تضم  العربية  المملكة  حبا هللا 

 بالمشي الطويل فيها.  

وتعمل جمعية مسارات ورحالت المشي )درب( على حصر وتطوير المسارات في مختلف مناطق المملكة لتكون متاحة للشخص 

  ، حكوميةفي الطبيعة الوصول اليها واالستمتاع بها.  ويشارك مع الجمعية في هذا المشروع الهام جهات  العادي والمحب للمشي  

 ومتطوعون.   ،وجهات خيرية ،وخاصة

تضم هذه الصفحة قائمة بالمسارات التي تم تطويرها والمسارات التي تم حصرها وتقوم الجمعية بمسحها وتخطيطها تمهيدا 

  ي للقائمة مسارات جديدة تم تحديدها او تلك المسارات التي تم تطويرها.بشكل دور ويضافلتطويرها. 

 للمزيد من المعلومات عن المسارات المطورة فضال ادخل على رابط كل موقع.

 المسارات التي تم تطويرها: 

 مالحظات  درجة الصعوبة  الطول  المنطقة  المسار م
  متوسط  كلم   6 الرياض درب المنجور  1

محافظة جالجل   جالجل التاريخي مسار  2
 بمنطقة الرياض 

  سهل  كلم  8

القويعية بمنطقة   مسار مصيقره  3
 الرياض

  سهل  كم  10

      

 مسارات في مرحلة للتطوير:

 المسارات التي قررت الجمعية تطويرها وهي في مرحلة المسح والتخطيط وإيجاد التمويل ومن ثم التنفيذ:في مايلي 

 مالحظات  درجة الصعوبة  الطول  المنطقة  المسار م
كم في االتجاه   5 حائل  مسار النقبين 1

 الواحد 

تم مسح وتخطيط   متوسط 
المسار وقريبا سيتم  

 تطويره 
  متوسط   محافظة الدوادمي  درب جبله  2

  متوسط   منطقة القصيم درب الحضر  3

  متوسط   محافظة الغاط  مسار الغاط التاريخية    4

  صعب   محافظة رغبة   الحصان مسار خشم  5

  سهل   محافظة الطائف  مسار وادي الشراء  6

  سهل   محافظة الطائف  مسار وادي الحيط  7

منطقة   – محافظة الرس  مسار طخفة  8
 القصيم

  صعب  

      

    مسارات في مرحلة الدراسة:

 تنفيذها:وستقوم الجمعية بمسحها ودراسة إمكانية المسارات التي تم حصرها 

 الوصف واألهمية الموقع المنطقة الطبيعة  المسار 

ابوجفان   -طريق التوحيد 1
 الرياض 

من موقع ابو جفان الى   الرياض  متنوع 
 شرق الرياض 

حول قصر الملك عبدالعزيز طيب  درب تاريخي  
 هللا ثراه في أبو جفان شمال الخرج

طريق المشاة بين شقراء  2
 اوشيقر  و

بين محافظة شقراء  الرياض  متنوع 
 واوشيقر 

 مسار تاريخي للمشاة بين المدينتين

درب تاريخي للقوافل سبق ان مر من خالله الملك   مدينة نعام   الرياض  جبلي درب عجالن  3
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 عبدالعزيز

 موقع تاريخي  طريق الخرج الرياض  جبلي درب هيت  4

جبال ، شمال النبهانية القصيم جبلي درب الحضر  5
 الحضر 

درب صعود جبل الحضر قديما ويؤدي الى موقع 
 أثري

النبهانية، جبال ابان  القصيم جبلي درب قرناس 6
 وابانات 

 درب تاريخي لغار ونقش قرناس االثري

جبال   محافظات عسير عسير متنوع  دروب عقبات عسير   7 أعالي  من  األهالي  يسلكها  عديدة  دروب 
 السروات إلى سهول تهامة

جبال   محافظات الباحة  متنوع  الباحة دروب عقبات   7 أعالي  من  األهالي  يسلكها  عديدة  دروب 
 السروات إلى سهول تهامة

 درب يربط جبل خزام بالمواقع حوله  جنوب الرس  القصيم:  متنوع  درب خزاز وطخفة  8

 مسار يمتد الى صخرة عنتره  القصيم متنوع  مسار قصيباء  

 مكة المكرمة جبلي الكر درب الجمالة او  9
 

من الطائف الى مكة 
 المكرمة

 الدرب التاريخي للقوافل بين مكة والطائف

الى مكة   طريفمن  حائل  -الشرقية صحراء  درب زبيدة 10
 ، على مراحل المكرمة

مكة   الى  البصرة  من  والقوافل  الحاج  درب 
 المكرمة

 مكة والمدينة متنوع  درب الهجرة 11
 

الطريق الذي سلكه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اثناء هجرته من   
 مكة المكرمة الى المدينة المنورة 

جبلي  طريق سبع المالف 12
 ومتنوع 

 الرياض 
 

من الرياض الى مكة  
 مرورا ببعض قرى نجد

 طريق الحاج من نجد

بين حريمال والبير فتحه  لرياض متنوع  درب حوجان  13
األهالي في وقت الملك  

 سعود 

 طريق تاريخي حيث استخدم ايضا للسيارات 

درب البخور )درب   14
 الفيل(

 الباحة  متنوع 
 

درب ابرهه الحبشي الذي  
كان يسعى الى هدم  

 الكعبة الشريفة 

طريق  أو  القديم  التجارة  طريق  أو  الفيل  طريق 

الجزيرة العربية  البخور هو طريق يربط جنوب  

 بشمالها، 

صحراء   الدرب السلطاني  15
 ، رملي

الهفوف،    من العقير الى الهفوف االحساء: الى  العقير  ميناء  من  القوافل  طريق 
الملك عبدالعزيز طيب هللا ثراه وكثير من  سلكه 

 الراحلة 

 تبوك –المدينة  متنوع  درب البكره 16
 

من مدائن صالح الى  
 البتراء في االردن 

أحد طرق التجارة القديمة التي كان    درب البكرة
 .والبتراء صالح مدائنيربط بين 

للحجاج    تبوك:  متنوع  درب الحج الشامي  17 تاريخية  والقوافل من  درب  والمعتمرين 
عمار،   حالة  من  يبدا  المنورة.  المدينة  إلى  الشام 
وقلعة   البسيطا،  وقاع  الحاج،  ذات  بقلعة  ويمر 
األخضر،   وقلعة  وابار  برك،  وخشيم   ، تبوك 

 والصياني، وخنزيرة، وقلعة المعظم.

 الشعبةمسار للصعود الى قمة جبل    االحساء -الشرقية جبلي مسار جبل الشعبة 18

الى    المدينة المنورة متنوع  درب غزوة بدر  19 والمسلمون  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  سلكه  الذي  الدرب 
 موقع معركة بدر 
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درب أبا القد )درب   20
 القوافل(   

والى    القدية  -الرياض جبلي من  المتجهة  للقوافل  سابقا  يستخدم  درب 
من   للمزيد  بحاجة  لكن  تطويره  وسبق  الرياض 

 التطوير

حفر الباطن،   متنوع  حفر الباطنمسار  21
 المنطقة الشرقية 

  

طريق الرياض   -المويه  مكة المكرمة جبلي مسار مقلع طميه  22
 الطائف

 مسار على الفوهة البركانية المسماة مقلع طمية

 درب الصعود الى قمة جبل احد   المدينة المنورة جبلي مسار طريق جبل احد 23

مدينة    جالجل  -الرياض متنوع  جالجل  المربوبة درب 24 شرقي  جبلية  مواقع  خالل  من  يمر  درب 
 جالجل

وادي    الديسة -تبوك متنوع  درب وادي الديسه  25 في  المختلفة  التضاريس  خالل  من  درب 
 الديسة 

 مسار في جبل اللوز السياحي   اللوز –تبوك  جبلي مسار جبل اللوز  26

ارضي   مسار بحيرة األصفر  27
 رملي

 مسار من الهفوف الى بحيرة األصفر  االحساء -الشرقية

 نجران جبلي مسار جبل رعوم  28
 جبل رعوم 

التاريخية في اعلى    القلعة  الى  مسار جبل رعوم 
 الجبل 

 نجران جبلي مسار أبار حمى 29
 حمى

 مسار يمر في منطقة حمى االثرية 

 االثرية اثار الرجاجيلمسار للمنطقة   الجوف  ارضي  مسار اثار الرجاجيل  30

درب تاريخي من سدود الى ملهم يمر من خالل    الرياض، سدوس  جبلي مسار سدوس ملهم 31
 الهضاب الجبلية 

ضافة مسارات أخرى  واتحديث القائمة بشكل مستمر تعديل ويتم والمعلومات فيها قابلة للتعديل، حيث  أعاله اوليه القائمة  ة: مالحظ 

 المعلومات أعاله. وتطوير محتوى 

 ------------------------------------------ 

 روابط ذات عالقة: 

 نموذج  اقتراح مسار للتطوير 

 نموذج اإلبالغ عن حالة مسار 

 معايير اختيار المسارات للتطوير 


