اﻟﻤﺮﺟﻊRAL/2020/23 :
اﻟﺘﺎرﻳﺦ26/11/2020 :
اﻟى :اﻟسﺎدة  /متعﺎملي سلطة مدﻳنة دبي اﻟمالحﻳة
تحﻳة طﻳبة وبعد،

اﻟموضوع :تحدﻳث  /تذكﻳر بخصوص اﻟسعة االستﻳعﺎبﻳة ﻟقوارب
وﻳخوت اﻟنزهة اﻟبحرﻳة في امﺎرة دبي

To: DMCA Customers
Greetings,

Subject: Capacity of the pleasure boats and
yachts in the Emirate of Dubai

بداﻳة تهدﻳكم سلطة مدﻳنة دبي اﻟمالحﻳة أطﻳب تحﻳﺎتهﺎ وتمنﻳﺎتنﺎ ﻟكم بدوام
اﻟتوفﻳق واﻟنﺟﺎح.

Dubai Maritime City Authority is pleased to extend its
regards and wishes you all the best for future
endeavors.

باإلشارة الى التعاميم السابقة التي صدرت عن السلطة بشأن السعة االستيعابية
لقوارب ويخوت النزهة البحرية في امارة دبي ،نود التأكيد على أن السعة
االستيعابية ما زالت محددة ب  %50من العدد المصرح به ،مع االستمرار
بالسماح للوسائل البحرية "النزهة والتجارية" التي طاقتها االستيعابية ()10
أشخاص فما دون من استخدام كامل طاقتها االستيعابية ،شرط أن يكون كل
من تحملهم الوسيلة هم من اسرة واحدة وأال يكون هناك أي نوع من التجمهر
على الوسيلة.

DMCA would like to remind again that, the capacity of
pleasure boats and yachts in the Emirate of Dubai
remains at 50% until further notice.

ستقوم السلطة بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد بالتنسيق مع السلطات
المعنية في حكومة دبي ،وإننا نقدر تعاونكم الدائم ونثمن جهودكم في التعاون
لخدمة الصالح العام وحماية وسالمة وصحة المجتمع.

ﻟلمزﻳد من اﻟمعلومﺎت بهذا اﻟخصوص ﻳرﺟى اﻟتواصل مﻊ مركز االتصﺎل
على اﻟقنوات اﻟتﺎﻟﻳة:
البريد االلكترونيinfo@dmca.ae :
هاتف رقم8008855 :

Commercial and private Marine crafts with capacity of
(10) ten people and below are allowed to operate with
full capacity if all of the people carried onboard are from
the same family, provided that there should be no kind
of onboard crowding.
DMCA will continuously monitor and evaluate the
situation in coordination with the concerned authorities
of the Government of Dubai. We appreciate and value
your cooperation.

For more information, please contact Call Centre
via below channels:
E-Mail: info@dmca.ae
Telephone number: 8008855

