املمــلكة العــربيـة السعـوديـة
الهيئة العامة للمساحة
اللجنة االستشارية للبحوث العلمية البحرية

استمارة طلب ترخيص للجهات االجنبية
إلجراء األبحاث العلمية في املناطق البحرية
للمملكة العربية السعودية

ً
( اوال  :معلومات عامة )
( )General Information
مشروع البحث

Research Project

الجهة القائمة بالبحث

Sponsoring Institution
Name

اسم الجهة
العنوان
اسم املدير املسؤول
ارقام التواصل

Address
Name of Director
Telephone no.

الباحث الرئيس عن البحث ( ترفق السيرة الذاتية للباحث مع االستمارة )
)Principal Investigator (attach cv
Name

االسم
العنوان
رقم التواصل
فاكس
البريد االلكتروني

Address
Telephone no.
Fax
Email

الجهات املشاركة في البحث
Parties involved in the Research

اسم الجهة
Name

عنوان الجهة

ارقام التواصل

Address

Telephone no.

ملخص البحث
Research Summary
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طبيعة البحث و الهدف العام منه
Nature and general purpose of the research

عالقة البحث باالبحاث السابقة او املستقبلية املحتملة
Relationship of the research to previous researches or potential future research

خطة البحث
Research Plan

)منطقة البحث (مع ارفاق خارطة للمنطقة ذات مقياس رسم مناسب
Area of the Research (attach legible map of the study area)

العمق
Depth

خط العرض

خط الطول

محطات اجراء البحث

Latitude

Longitude

Research stations
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مصادر تمويل البحث
Research funding sources

الجهات املستفيدة من البحث
Beneficiaries of the research

الجدول الزمني للبحث
Research Schedule

التاريخ املتوقع للدخول في
منطقة البحث
التاريخ املتوقع للخروج من
منطقة البحث
التاريخ املتوقع النتهاء مشروع
البحث

Expected date of entry into the
research area
Expected date to exit the research
area
expected date of completion of the
research project

خط سير السفينة
Itinerary of the Vessel

4

ً
)  معلومات عن السفينة: ( ثانيا
(Vessel information)

املواصفات الفنية
Technical Specifications
Vessel name

اسم السفينة
رقم تسجيل السفينة
جنسيتها
املالك
املشغل
العلم الذي ترفعه
النداء الدولي
)قدم/الطول (متر
)قدم/العرض (متر
)الوزن (طن
)قدم/الغاطس (متر
السرعة القصوى
)(عقدة بحرية
اسم كابتن السفينة
عدد الطاقم
عدد الباحثين على السفينة

Vessel reg. no.
Nationality
Owner
Operator
Flag state
Call sign
Length (meters / feet)
Width (meters / feet)
Weight (tons)
Draft (meters / feet)
Top speed
(Nautical miles)
Name of Master
Number of crew
Number of scientists on the
ship

محركات تشغيل السفينة
Vessel operating engines

الشركة الصانعة

تاريخ الصنع

القوة

العدد

Manufacturing company

Production date

Power

Number
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املولدات الكهربائية
Generators

الشركة الصانعة

تاريخ الصنع

القوة

العدد

Manufacturing company

Production date

Power

Number

خزانات الوقود
Fuel tanks

نوع الوقود

السعة

العدد

Fuel type

Capacity

Quantity

الرادارات
Radars

املدى

املوديل

النوع

Range

Model

Type

اجهزة االتصاالت
Communication Devices

املدى

املوديل

النوع

Range

Model

Type
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التواصل مع امليناء
Port calls

االسم

التاريخ

Name

Date

الغواصات على متن السفينة
Submersibles (ROV/AUV) on board

االسم

النوع

األجهزة املركبة في الغواصة

Name

Type

Devices installed in the submersibles

الجهاز

االستخدام

Device

Uses

وضح اذا كان هناك طائرات مسيرة ( )Droneعلى متن السفينة
Indicate if there are Drones on board

نوع الطائرة

استخدام الطائرة

Type

Uses
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وضح اذا كان يتواجد أي مركبات أو أجهزة تحكم عن بعد أخرى على متن السفينة تستخدم في البحث
Indicate all other vehicles on board the vessel

اسم املركبة

نوع املركبة

استخدام املركبة

Name

Type

Uses

أجهزة القياس الثابتة او العائمة او املقطورة
)Fixed, floating or towing (data acquisition/measuring devices

الجهاز

االستخدام

مدة بقائها باملاء

Device

Uses

Duration in water

املواد الضارة على متن السفينة
Harmful substances present on board

النوع
Type

الكمية
Quantity/Amount
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الغرض
Purpose

املتفجرات على متن السفينة
Explosives on board

الغرض

الوزن

النوع

Purpose

Weight

Type

املعامل البحثية
Research Laboratories
مهامه

املعمل

Function

Laboratory type

األجهزة العلمية املستخدمة في عمليات البحث
Scientific equipment to be used during research

االستخدام
Uses

النوع
Type

وضح اذا كان سيستخدم أجهزة ذات طابع اشعاعي مع ذكر التفاصيل
Indicate if it will be using radiological devices (provide details)
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املشاركات العلمية التي استخدمت فيها السفينة وسنة املشاركة
Previous research activities of the vessel

العدد

السنة

Number of cruises

Year

العينات املطلوبة
Required Samples

نوع العينة

طريقة االستخراج

األداة املستعملة في االستخراج

Type

Methodology

Data acquisition equipment

وضح إذا كان املشروع سوف يتم فيه اصطياد أو أخذ كل أو جزء من الكائنات البحرية
Explain if the project will be hunting, sampling or exploring flora and fauna
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وضح اذا كان املشروع يتضمن على أعمال حفر
Explain if the project includes drilling activities

) و تشمل خطة الطوارئ واالخالءHSE Plan( خطة السالمة و السالمة البيئية
The Safety, and Environment Safety Plan (HSE Plan), covering the emergency plan and evacuation
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ً
( ثالثا  :النتائج )
Results

التواريخ املتوقعة لتقديم التقارير املرحلية والتقرير النهائي
)Tentative Submission date of Reports (initial and final

التقرير

التاريخ

Report

Date

اآللية املقترحة لتسليم العينات
Procedure for submitting samples
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ً
)  معلومات عن الطاقم: ( رابعا
Information about the crew

بيان بأسماء طاقم السفينة اإلداري و التشغيلي
Names of the administrative and operational crew of the ship

املهمة املكلف بها

رقم الجواز

الجنسية

االسم

Task

Passport Number

Nationality

Name
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)أسماء الباحثين املشاركين (مع ارفاق السيرة الذاتية مع االستمارة
Names of the participating researchers (attach cv with the form)

رقم الجواز

الجنسية

االسم

Passport Number

Nationality

Name

)أسماء مساعدين الباحثين والفنيين (مع ارفاق السيرة الذاتية مع االستمارة
Names of Research Assistants and Technicians (attach cv with the form)

صورة الجواز

الجنسية

االسم

Passport copy

Nationality

Name
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ً
) الباحثون السعوديون: ( خامسا
)Saudi Researchers)
Name

االسم
العنوان
جهة العمل

Address
Job affiliation
ID #

Email Address

رقم الهوية
تاريخها
مكان امليالد
تاريخ امليالد
املؤهالت العلمية
التخصص
مشاركات علمية
سابقة ان وجدت
البريد االلكتروني

Telephone no.

رقم التواصل

Date
Place of birth
Date of birth
Academic Qualifications:
Specialization
Pervious Scientific
participation (if any)
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ً
( سادسا  :تع ــهد )
Undertaking
أتعهـ ـ ــد واقـ ـ ــر بـ ـ ــأنني اطلعـ ـ ــت وقـ ـ ـراءت وفهمـ ـ ــت مـ ـ ــواد ن ـ ـ ــام I certify that I have read and understood the articles of the
البحـ ـ ـ ــث العل ـ ـ ـ ــي البحـ ـ ـ ــري فـ ـ ـ ــي املنـ ـ ـ ــاطق البحريـ ـ ـ ــة التابعـ ـ ـ ــة marine scientific research system in the marine areas of the
للمملك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعودية واق ـ ــر ب ـ ــان جمي ـ ــع م ـ ــاورد م ـ ــن Kingdom of Saudi Arabia. I further certify that all
معلوم ــات ف ــي ه ــذح األس ــتمارة ا ــحيحة وت ــم تعبئته ــا م ــن قبلن ــا information provided in this form is correct and has been
وأتحمـ ــل مسـ ــئولية اـ ــحة هـ ــذح املعلومـ ــات وان أي معلوم ـ ــات filled out by us and I bear full responsibility for the
correctness of this information and that any information if
غيـ ــر اـ ــحيحة او اتمـ ــح مسـ ــتقبال عـ ــدم اـ ــحة أي مـ ــن تلـ ــك
found incorrect, penalaties shall be levied according to the
املعلوم ـ ــات س ـ ــوف ي ـ ــتم تطبي ـ ــق العقوب ـ ــات ال ـ ــواردة ف ـ ــي ن ـ ــام
rules mentioned in the marine scientific research system
البح ــث العل ـ ــي البحـ ــري فـ ــي املن ــاطق البحريـ ــة التابـ ــة للمملكـ ــة
applicable to the marine areas of the Kingdom of Saudi
العربي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــعودية كم ـ ـ ــا نتعه ـ ـ ــد بالتقي ـ ـ ــد دون أي جهـ ـ ـ ــات
Arabia. I also confirm to abide by the information and
أخـ ـ ــرى مش ـ ـ ــاركة ف ـ ـ ــي البحـ ـ ــث اوغي ـ ـ ــر مش ـ ـ ــاركة وذات عالق ـ ـ ــة requirements stated in the system and the application form.
بالبح ـ ـ ــث بم ـ ـ ــا ورد ف ـ ـ ــي الن ـ ـ ــام وم ـ ـ ــاورد ف ـ ـ ــي االس ـ ـ ــتمارة م ـ ـ ــن I also verify that I will provide copies of the initial research
معلومـ ــات ومتطلبـ ــات بمـ ــا فـ ــي ذلـ ــك تقـ ــديم نس ـ ـ مـ ــن البحـ ــث and the final results in the Arabic and English languages in a
والنت ــائج النهائي ــة املتحص ــل عليه ــا باللغ ــة العربي ــة واالنجلي ي ــة paper and electronic format, and that I will not carry out any
بصـ ــيغة ورقيـ ــة والكترونيـ ــة وان ال نقـ ــوم بـ ــاي عمـ ــل اخـ ــر غيـ ــر work other than for which it was licensed or any work
الـ ـ ــذي تـ ـ ــم التـ ـ ــرخيص مـ ـ ــن اجلـ ـ ــه او أي عمـ ـ ــل خـ ـ ــارج نطـ ـ ــاق outside the scope of the research work provided in the form.
العم ــل البحمل ــي املقدم ــه معلومات ــه ف ــي االس ــتمارة كم ــا نلتـ ـ م I also certify not to influence the rights of the Kingdom as a
بع ـ ــدم التـ ـ ــأثير عل ـ ــى حقـ ـ ــوق اململك ـ ــة كدولـ ـ ــة س ـ ــاحلية وفقـ ـ ـ ًـا coastal state in accordance with international norms, the
لألعـ ـ ـ ـراف الدولي ـ ـ ــة وأحك ـ ـ ــام الق ـ ـ ــانون ال ـ ـ ــدولي وغيره ـ ـ ــا م ـ ـ ــن provisions of international law and other rules of
قواعـ ــد القـ ــانون الـ ــدولي ومـ ــا تقة ـ ـ ي بـ ــه األن مـ ــة السـ ــارية فـ ــي international law and what is required by the regulations in
force in the Kingdom, and in the event of a violation or
اململكـ ـ ــة وفـ ـ ــي حـ ـ ــال املخالفـ ـ ــة أو التـ ـ ــأخير فـ ـ ــي تزويـ ـ ــد الجهـ ـ ــة
delay in providing the competent authority in the Kingdom
املختص ـ ـ ـ ــة باململك ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــأي معلوم ـ ـ ـ ــات مطلوب ـ ـ ـ ــة أو إعط ـ ـ ـ ــاء
with any required information or giving information that is
معلوم ــات ال تتف ــق م ــع طبيعـ ــة املهم ــة اوالبح ــث العل ــي ف نـ ــه
not consistent with the nature of the mission or scientific
يطب ــق بحقن ــا كاف ــة م ــا يترت ــب عل ــى ذل ــك م ــن جـ ـزاءات وغيره ــا
research, it applies to us with all the resulting sanctions
وفـ ــق مـ ــا تحـ ــددح األن مـ ــة املعمـ ــول بهـ ــا فـ ــي اململكـ ــة كمـ ــا أننـ ــا according to what is determined by the regulations in force
نؤك ـ ــد ونلتـ ـ ـ م ب ـ ــأن ال ـ ــنص العر ـ ــي ف ـ ــي ه ـ ــذح اإلس ـ ــتمارة ه ـ ــو in the Kingdom. I also affirm and commit to the fact that the
املرج ـ ـ ـ ــع األسا ـ ـ ـ ـ ي ألي إخ ـ ـ ـ ــتالف ف ـ ـ ـ ــي التفس ـ ـ ـ ــير أو تطبي ـ ـ ـ ــق Arabic text in this form is the primary reference for any
متطلب ــات م ــوادح كم ــا نلتـ ـ م ب ــأن اململك ــة العربي ــة الس ــعودية difference in the interpretation or application of its material
تعتب ـ ـ ــر أل ـ ـ ــي املك ـ ـ ــان األسا ـ ـ ـ ـ ي ألي مقا ـ ـ ــاة وف ـ ـ ــق األن م ـ ـ ــه requirements, and I further confirm that the Kingdom of
Saudi Arabia is the primary place for any litigation according
واللوائح املطبقه فيها.
to the laws and regulations applied therein.

16

Name of Organization/Agency: ……………………………………….

..………….……................ : اسم الجهـة

Authorized Signatory: …………………………………………………………

…………………................ :اسم املفوض

Position Title: ………………………………………………………………………

....……..……………................ : الوظيفــة

Date:

/

/

/

The form was prepared by:

/

:التــاريخ

: تم إعداد النموذج من قبل

Name : …………………………………….……………………………….….

..…………………................ : االسـم
..……………….…................ : الجهة
.………………................. : الوظيفة
..………………................ : التوقيع

Organization/Agency: …………………………………….………….
Position: ………………………………………………………………………
Signature: ………………………………………………………………………

: الختم
The Stamp:
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