Date: 22/09/2020

Ref: 2020MTM381/NW/G010/2020

إنـ ـ ـ ــذارمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح ـ ـ ـ ـ ــي
NAVIGATION WARNING # G010/2020
Dubai Harbour Project Exclusion Zone removed and open
for the passage

إلغاء املناطق املحظورة ملرس ى دبي ونخلة جميرا مفتوحة فقط
.للمروراآلمن

Navigational Warning # G014/2017 & G003/2018 Cancelled,
The Exclusion Zone for Dubai Harbour Project have been
removed (please see the attached map for the route entry/exit
of East of Palm Jumeirah), as per the below:

# ( ) ورقم# G014/2017( إعتبار اإلنذارات املالحية رقم
 هذا إلعالم كافة املحطات بأنه تم إلغاء املناطق،)G003/2018
املحظورة ملرس ى دبي ونخلة جميرا (يرجى اإلطالع الخارطة املرفقة
: مع اإللتزام بالتالي،) خروج لشرق نخلة جميرا/للممر املائي دخول

➢ All the vessels navigating in the area shall exercise extreme
cautions.
➢ Proceed with safe speed with no wake max 7 Knots.
➢ Not create disturbance, and loud noise.
➢ Have due regards to other users in the area.
➢ Keep as near to the outer limit of the channel, which lies on
her starboard (right) side as is safe and practicable.
➢ Not impede the passage of other vessels.
➢ Avoid anchoring in the channel or at the approaches.
➢ The area shall be used only for passage unless calling Dubai
Harbour terminal/Marina/Nakheel/Hotels in the area.
➢ Motorized Leisure Marine Activities are strictly Prohibited
in the area
➢ No Jetski allowed in the area except Residence of the Area
and Hotel users in the area for passage use only

على جميع السفن املبحرة في املنطقة توخي أقص ى درجات
.الحيطة والحذر
. عقدة7 اإلبحار بسرعة آمنة وبدون إحداث أمواج بحد أقص ى
.عدم إحداث إزعاج وضوضاء عالية
.اإلنتباه للمستخدمين اآلخرين في املنطقة
 والذي يقع على جانبها،احتفظ بالقرب من الحد الخارجي للقناة
.(األيمن) بقدر ما هو آمن وعملي
.عدم إعاقة مرور الوسائل البحرية األخرى
.تجنب الرسو في القناة أو قربها
يتم إستخدام املنطقة للمرور فقط ما لم يتم التوجه ملرس ى دبي
. الفنادق في املنطقة/  نخيل/  مارينا/
األنشطة البحرية الترفيهية ذات املحركات ممنوعة منعا باتا في
.املنطقة
ال ُيسمح باستخدام الدراجات املائية عدا املقيمين في املنطقة
. ويسمح لنزالء الفندق في املنطقة باملرور بالدراجات فقط،فقط

Owners, Agents, Charters, Marinas, Yacht clubs and
Recreational Sailing Organisations shall ensure that the
contents of this notice are made known to the masters or
persons in charge of their vessels.

 نوادي اليخوت، املراس ي، املستأجرين، الوكالء،على مالكي السفن
 وأن يتم إبالغ الربابنة،والقوارب الترفيهية ضمان تطبيق هذا اإلنذار
.أو األشخاص املسؤولين عن تلك السفن












خميس ولد غميل
مديرإدارة حركة املرورالبحرية
سلطة مدينة دبي املالحية

Tel. :+9714 345 5545 – Fax. +9714 345 2234
P.O. Box: 117774, Dubai, U.A.E. www.dmca.ae

+9714 345 2234 : – فاكس+9714 345 5545 :هاتف
www.dmca.ae

.م.ع. دبي – إ،117774 .ب.ص

Tel. :+9714 345 5545 – Fax. +9714 345 2234
P.O. Box: 117774, Dubai, U.A.E. www.dmca.ae

+9714 345 2234 : – فاكس+9714 345 5545 :هاتف
www.dmca.ae

.م.ع. دبي – إ،117774 .ب.ص

