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 إ��: السادة متعام�� سلطة مدينة د�ي املالحية

 

 و�عد،،،تحية طيبة 

 

رفع السعة االستيعابية واستئناف األ�شطة املوضوع: تحديث / 

واملطاعم  سياحيةال��ف��ية لوسائل و�خوت الن�هة البحر�ة وال

 :العائمة

 

بخصوص سلطة مدينة د�ي املالحية  إ�� التعاميم الصادرة من باإلشارة

البحر�ة ل و�خوت الن�هة السعة االستيعابية واأل�شطة ال��ف��ية لوسائ

 فإنھ ، واملطاعم العائمة والسياحية
ً
العتماد ال�جنة العليا إلدارة  وفقا

  �� إمارة د�ي األزمات وال�وارث
ً
اإلجراءات  �جموعة جديدة من تحديثا

مو�ح  هوا م بمن االل��ا��افة املعني سلطةتوجھ ال، االح��از�ة والوقائية

 
ً
 :2021مايو  20املوافق  ا�خميسمن يوم  أدناه، وذلك اعتبارا

  

 

ل و�خوت الن�هة البحر�ة لوسائرفع السعة االستيعابية  •

 من العدد املصرح بھ مع %)70(واملطاعم العائمة إ��  والسياحية

ال�ي  )لوسائل البحر�ة (الن�هة والسياحيةبالسماح ل االستمرار

أ�خاص فما دون من استخدام �امل  )10( طاق��ا االستيعابية

من تحملهم الوسيلة من  شرط أن ي�ون �لطاق��ا االستيعابية 

م�ن  ��ع سرة واحدة وأال ي�ون هناك أي نوع من التجمهرأ

 الوسيلة.

استئناف الفعاليات واأل�شطة ال��ف��ية ع�� م�ن الوسائل  •

مع التأكيد ع�� االل��ام  واملطاعم العائمةالسياحية البحر�ة 

 .19-من انتشار �وفيد ل�حد والوقائيةاإلجراءات االح��از�ة ب

 

 

 ستقوم السلطة �ش�ل مستمر بتقييم الوضع املستجد بالتنسيق مع

 السلطات املعنية �� ح�ومة د�ي، و�ننا نقدر �عاونكم الدائم ونثمن

 جهودكم �� التعاون �خدمة الصا�ح العام وحماية وسالمة و�حة

 ا�جتمع.

 

 ع�� الرقم االتصال ير�� التواصل مع مركز ،للمز�د من املعلومات

 info@dmca.ae أو ال��يد اإللك��و�ي 8008855

 To: Dubai Maritime City Authority Customers, 

 

Greetings, 

 

Subject: Update / Increasing the capacity and resumption of 

the recreational activities for the Marine pleasure and 

tourist crafts, Yachts and Floating restaurants: 

 

With reference to the previous circulars issued by Dubai Maritime 

City Authority regarding the capacity and recreational activities of 

the marine pleasure and tourist crafts, yachts and floating 

restaurants, and according to the approval received from Supreme 

Committee of Crisis and Disaster Management in the Emirate of 

Dubai to update precautionary and preventive COVID-19 

measures, DMCA requests all the relevant stakeholders to adhere 

to the below updated guidelines, as of Thursday, May 20, 2021: 

 

• Increase in the capacity of marine and tourist pleasure 

yachts, and floating restaurants to (70%) of the allowed 

number, while continuing to allow the marine crafts (leisure 

and tourist) that have a capacity of (10) people or less to use 

their full capacity, provided that everyone on the board of 

the boat shall be of one family, and there should be no kind 

of onboard crowding. 

• Resumption of events and entertainment activities on board 

the tourist marine craft and floating restaurants, with an 

emphasis on adherence to precautionary and preventive 

measures to limit the spread of Covid-19. 

 

DMCA will continuously monitor and evaluate the situation in 

coordination with the concerned authorities of the Dubai 

Government. We appreciate and value your cooperation. 

 

 

For more information, please contact us via Call Centre on 

8008855 or through E-Mail: info@dmca.ae 
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