
27 March 2020 NTM No. 02/2020 
 

   

Notice to Mariners  إشعار إلى البحارة  

Subject: Mugharag Port – 
Navigational Channel 

and Basin Dredging 
Operations 

عمال حفر  أ –ميناء مغرق 
 ة المالحية وحوضقناال

 الميناء

 :موضوعال

To:  All Shipping Agents, Port 

Users Including Ships’ 
Masters and Vessel’s 
Owners/Operators 

الوكالء المالحيون جميع 
مستخدمي الميناء بما في ذلك و

ومشغلين الك مو قباطنة السفن
 السفن 

 :ليهإ المرسل
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Summary: 

Marine dredging and development works in 

Mugharag Port basin and navigation channel.  

 اإلشعار املالحي: ملخص

حوض ميناء مغرق ل البحري  والحفر  طوير تعمليات ال

 املالحية. قناةالو 

Effective Date: 

27 March 2020 

 :تاريخ التنفيذ

 م2020مارس  27

Location: 

Mugharag Port Basin & Western 

Navigation Channel 

 :املوقع

  الغربيةاملالحية اة قنالو  ميناء مغرق حوض 

Reference UKHO Chart: 

Admiralty chart number BA 3780 and 

related/adjoining charts numbers/scale. 

  :مرجع الخريطة

 والخرائط الخرى  3780ميرالية رقم دال  الخرائطسلسلة 

 .املجاورة أو ذات الصلة 
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Chart Title: 

Approaches to Jebel Az Zannah and Ar Ruays 

 :عنوان الخريطة

  الرويسة، و جبل الظن مداخل

Details: 

Dredging Operations at Mugharag Port basin & 

Western Channel in progress in areas mentioned in 

Table 1 – Coordinates of dredging operations. 

 

  :التفاصيل

املالحية قناة للحوض ميناء مغرق وا ةمئقا ر أعمال حف

قائمة ملواقع  – 1الجدول  في املناطق املوضحة في الغربية

 .الحفر البحري 

Additional information and caution 

 Mariners are advised to temporary update 

their BA charts 

 Mariners shall adhere to all applicable 

rules and regulations, Mugharag Port 

Harbour Master Directions and VTS 

instructions at all times. 

 All vessels to navigate with extreme 

caution and to maintain safe distance from 

dredger. 

 
 

 :معلومات إضافية و تحذيرات

  .مؤقتا ميراليةدال الخرائط تحديث أن يتم نصح ي -

القواعد واللوائح املعمول اإللتزام بالبحارة على جميع  -

باإلضافة  مغرق ميناء ب تعليمات اإلدارة البحريةبها، و 

 .في جميع الوقات برج املراقبة بامليناءتعليمات إلى 

ق اخذ رة مليناء مغر ملغادالقادمة و اعلى جميع السفن  -

بمسافة  ر الحفمنطقة  والبتعاد عن الحيطة والحذر

  امنه.

 

 اليحيائي دمحمالكابتن/ 
Capt. Mohamed Al Yahyaei 

 اإلدارة البحريةدير م
Harbour Master 
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Table 1 – Coordinates of dredging operations. 

 إحداثيات موقع الحفر – 1الجدول 


