Date: 09/09/2020

Ref: 2020MTM363/004/2020

DMCA Circular # 004/2020
هذا إلعالم كافة املحطات بأن املناطق ( )A, Bأمام نادي السيدات
ممنوعة منعا باتا لجميع الوسائل البحرية ذات املحركات ،كما ال
يسمح بدخول القوارب واليخوت والدراجات املائية إلى هذه
املناطق .وضرور اإلنتباه إلى التالي:

This is to inform all stations that the areas (A & B) in front of
Ladies Club is strictly prohibited for all Motorized Vessels.
Boats, Yachts and Jet Skis are not allowed to enter the areas.
Also note the below:

• يمنع في املنطقة ( )Bممارسة كافة أنواع األنشطة الترفيهية
البحرية التي تعمل بمحركات أو غير املزودة بمحركات.

• Area “B” is Strictly Prohibited for all kind Motorized and
Non-Motorized Marine Leisure activities.

• يسمح في املنطقة ( )Aبممارسة األنشطة الترفيهية البحرية غير
املزودة بمحركات مثل الكاياك والكانوي وما إلى ذلك في
املنطقة.

• In Area “A” Non-Motorized Marine Leisure Activities i.e.
Kayaking, Paddling, Canoeing etc. are allowed in the
area.

• يسمح للشركات /الفنادق في املنطقة بأخذ القارب املزود
باملحرك خارج املنطقة ( )Bوالدراجة املائية من املنطقة ()A
فقط للمرور.

• Company/ Hotel in the area allowed to take their
motorized boat outside from area “B” and Jet Ski from
area “A” only for the passage.

على كافة الوسائل البحرية اإللتزام بما جاء في التعميم أعاله،
وسيتم مخالفة غيرامللتزمين

All vessels in the area are advised to strictly comply to
this circular. Violators will be strictly penalized.

على مالكي الوسائل البحرية ،والوكالء ،واملستأجرين ،واملراس ي،
ونوادي اليخوت والقوارب الترفيهية والشراعية اإللتزام بإبالغ ربابنة
الوسائل البحرية أو األشخاص املسؤولين على متنها بتطبيق
محتويات هذا اإلنذار .

Owners, Agent, Charters, Marinas, Yacht club and
Recreational Sailing Organizations shall ensure that the
contents of this Circular are made known to the masters or
persons in charge of their vessels.

خميس ولد غميل
مديرإدارة حركة املرورالبحرية
سلطة مدينة دبي املالحية
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