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 90المهمة وفقًا للقرار 
Mission (Resolution 90)

وحا ال المس يم أعم ة وتنظ ي المملك ة ف احة البحري اع المس ى قط راف عل ت اإلش
.البحرية  ومراقبتها واالرتقاء بها بما يحقق الجودة وتحسين األداء

Supervising, monitoring and promoting Hydrographic survey 
sector in the Kingdom of Saudi Arabia to achieve quality 
outcomes and improve hydrographic performance
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90الواجبات قرار 
Mission (Resolution 90)

ومراقبتها عليها واإلشراف المملكة في البحري المسح أعمال تنظيم.

 Regulating, supervising and mentoring hydrographic

Survey Activities in KSA

ليكون البحري المسح قطاع وتطوير تهيئة  ً .لالستثمار جاذبا

 Preparation and development of Hydrographic

survey sector to be attractive for investment.

طوالضواب واألنظمة المعايير ووضع والدراسات، البحوث أعمال تنظيم.  

 Organizing research and studies, and setting

standards and regulations.

 البحري المسح أنشطة لممارسة والتصاريح التراخيص.  

 Licensing and permits to conduct Hydrographic

activities.

 الوطنية الكفاءات وتطوير المملكة تمثيل.

 Representing KSA and developing national

competencies.
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التعاون الدولي واإلقليمي في مجال 

 المسح البحري 
International and Regional cooperation
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 التعاون الدولي واإلقليمي في مجال المسح البحري 
International and Regional cooperation

 
( البحري للمسح الدولية المنظمة في )78( رقم العضو الهيئة في ممثلة المملكةIHO( م2007 العام منذ.

 KSA is the member No. (78) of International Hydrographic organization (IHO) Sine 2007 represented by GASGI.

1984 عام البحار في األرواح لسالمة الدولية االتفاقية على وقعت السعودية العربية المملكة. 

   KSA signed SOLAS CONV in 1984 

يالدول للمركز لالنضمام الرغبة ابداء نموذج بتوقيع الجيومكانية والمعلومات للمساحة العامة الهيئة قامت 

.2019 عام في بتاريخ  االلكترونية المالحية البحرية للخرائط

 GASGI signed statement of intent to join the International Center for Electronic Navigational Charts (IC-ENC) in 2019.

تفاهم مذكرات الحكومية الجهات من عدد مع بتوقيع الجيومكانية والمعلومات للمساحة العامة الهيئة قامت. 

GASGI has signed with some government departments, memorandum of understanding regarding geospatial data

management and development.
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البحارالمحيطات وقانون دورة شؤون 
Ocean Affairs and Law  of the Sea course  

 عبةش مع بالتعاون البحار وقانون المحيطات شؤون بعنوان تدريبي برنامج بتنظيم الجيومكانية والمعلومات للمساحة العامة الهيئة قامت

 .2022الحالي العام خالل المتحدة لألمم التابع البحار وقانون المحيطات شؤون

GASGI has conducted Ocean Affairs and Law of the Sea course during this year 2022 in cooperation with UN Division for Ocean Affairs and Law of the Sea.

 

 

Riyadhالرياض 

Daysيوم  35

جهات حكومية مشاركة9

9 Government departments participated  

متدرب 35
 

35 trainees
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تمويل أنشطة المسح البحري 

 )الهيدروغرافي(
Funding Hydrographic Survey 

Activities
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 )الهيدروغرافي(تمويل أنشطة المسح البحري 
 Funding Hydrographic Survey Activities

 حاليال الوقت في الدولة ميزانية من تمويلها يتم السعودية العربية المملكة في البحري المسح أعمال جميع.

 All Hydrographic Survey Activities in the KSA, financed from the state budget at

the present time.

الهيدروغرافي( البحري المسح بأعمال تهتم وطنية شركة أنشاء إلى تتطلع السعودية العربية المملكة(.

 KSA is looking forward to establishing a national company concerned with

Hydrographic survey activities.
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إدارة بيانات المسح البحري 

 )الهيدروغرافي(
Hydrographic Data Management
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 )الهيدروغرافي(إدارة بيانات المسح البحري 
Hydrographic Data Management
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 )الهيدروغرافي(إدارة بيانات المسح البحري 
Hydrographic Data Management
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 )الهيدروغرافي(بيانات المسح البحري إدارة 
Hydrographic Data Management 
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 )الهيدروغرافي(إدارة بيانات المسح البحري 
Hydrographic Data Management
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أنشطة وأعمال المسح البحري 
Hydrographic Survey Activities
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 التواصل ونشر الوعي
Communication and awareness 

ً  تحتفل الجيومكانية والمعلومات للمساحة العامة الهيئة .الجيومكانية المعلومات مجال في والمتخصصين الوطنية الجهات مع التواصل وتقوية الوعي لنشر التالية بالمناسبات سنويا

 GASGI annually celebrates the following occasions to spread awareness and strengthen communication with the national

authorities and specialists in the field of geospatial information

البحري للمسح العالمي اليوم )World Hydrographic day(

حري العال  اليوم World( ال Maritime Day(

ة المعلومات لنظم العال  اليوم World( الجغراف GIS Day( 
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 الشبكة الوطنية لمحطات رصد المد والجزر
National Tide Gauge Network

 
شاء الهيئة قامت كة ب ة الش  لرصد  2012 عام   والجزر  المد  رصد  لمحطات الوطن

انات ات والجزر  المد  ب ة والمتغ   والجزر المد  ع توثر  ال  الج

 NTGN was established by GASGI in 2012 for observing tide data and

metrological elements affecting tide  

 

كة تتكون ة سواحل ع موزعة محطة 12 من الش .الممل

 NTGN consists of 12 stations distributed along Kingdom of Saudi

Arabia coasts.

 

ات رصد  ع تعمل ل المتغ قة ل دق

 Data is being observed every minute.

 

ط ال إلرسال آ  بنظام ترت انات واستق ل وعرضها  الب كة فحةص ع لح  ش  الش

ة . والجزر المد  لرصد  الوطن

 NTGN is linked to an automated system for sending and receiving

data and displaying it in real-time on GASGI website. 
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 المنشورات البحرية
 Nautical Publications

ة • ة السعود ة الع  SAUDI(كتاب جداول المد والجزر لسواحل الممل
TIDE TABLES :( 

ة لرصد المد والجزر ، والمحطات المؤقت   كة الوطن انات الش ا من خالل ب .ةيتم إنتاجه سن

SAUDI TIDE TABLES is produced yearly based on NTGN data and temporary 
tide gauges data.  

 

ة• ة السعود ارات المد  :)  SAUDI TIDAL CURRENT TABLES(كتاب الت

ة ، وأجهزة    ح انات العوامات ال ا من خالل ب  ADCPيتم إنتاجه سن

SAUDI TIDAL CURRENT TABLES is produced yearly based on Marine buoy 
data and ADCPs data. 

ا ع الجهات ذات العالقة• شورات سن ــــع هذه الم يتم توز

• Nautical publications are shared annually with stockholders 
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نماذج من منتجات أعمال المسح 

 البحري
Samples of Hydrographic Survey 

Products 
 



22

 نماذج من منتجات أعمال المسح البحري
Samples of Hydrographic Survey Products 

 

ة ة ورق ة مالح ح خارطة 
PNC

ةخارطة إلدارة المناطق  الساحل
CZMC

ة  ة مالح ح ةخارطة  ون ال
ENC

أعماقخارطة 
Fair sheet

ف قاع  انات تص حرنموذج لب ال
Seabed Classification

انات  ةنموذج يوضح ب حرقاع  مورفولج ال
Seabed morphology
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البنية التحتية الوطنية للبيانات  

 الجيومكانية
National Spatial Data  

Infrastructure
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 لبيانات الجيومكانيةلالبنية التحتية الوطنية  
National Spatial Data Infrastructure

ة ه والمعلومات للمساحة العامة الهئ ان شطة من عدد  قامت الجيوم ر  اال ة لتط انات التحتة الب  للب

ة ان مة الجيوم انات وحو د  الب دين لجميع ها تواتاح توفرها  من وللتأ :منها المستف

GASGI has carried out a number of activities to develop the infrastructure of geospatial

data, governance and to ensure its availability to all beneficiaries: 

 

س قة  12 تأس ة ط ل أساس شك قات عمل مجموعات و ة، الط د  األساس م النوا  وتحد ل ةالتنظ   ل

قة .ط

 Establishing 12 main Themes, working groups of Themes, defining regulating aspects

for each Theme. 

 

ة األدلة بناء ة والمواصفات األرشاد قات الفن ة للط .االساس

 Building guides and technical specifications for the main themes. 

 

ة المنصه إطالق ان ة الجيوم .الوطن

 Launching the National Geospatial Platform. 



 شكراً 
لكم            

Thank 
            You 


