
07 June 2020 NTM No. 03/2020 
 

   

Notice to Mariners  إشعار إلى البحارة  

Subject: Mugharag Port – Aids to 
Navigation Marks  

 

عالمات  –ميناء مغرق 
 مساعدات المالحة

 :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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NTM Details: 

The existing navigation channel red port-

hand Beacon No. MP 2 substituted by lateral 

Buoy (pillar-red) with the same identification 

number, position and light characteristics         

 Table 1 – Image of the buoy at location 

 

 اإلشعار املالحي: ملخص

 الحمراء اليسرى  الحالية ةالقناة املالحي عوامة ستبدالإم ت

رقم  بنفسو  حمراء ةعامودي عوامة جانبيةبـ MP 2رقم 

  .التعريف واملوقع وخصائص الضوء

 في املوقع ةالعوامة الجديدصورة  – 1الجدول 

Effective Date: 

03rd June 2020 

 :تاريخ التنفيذ

 م.2020 يونيو  3

Location: 

Mugharag Port North Channel 

LAT: 24°13.452’ N       LONG: 052° 34.980’E 

 :املوقع

 مليناء مغرق  شماليةالاملالحية اة قنال

LAT: 24°13.452’ N    LONG: 052° 34.980’E 
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Reference UKHO Chart: 

Admiralty chart BA 3780 

  :مرجع الخريطة

  3780ميرالية رقم دال 

Chart Title: 

Approaches to JABAL AZ ZANNAH and AR 

RU’AYS 

 

 :عنوان الخريطة

  الرويسة، و جبل الظن مداخل

Additional information and caution 

 Mariners are advised to temporary 

update BA chart 3780.  

 

 All vessels to navigate with caution and 

take note of above. 

 

 Any clarification related to this Notice to 

Mariners may be directed to the Harbour 

Master or Mugharag Port control/VTS. 

 

 :معلومات إضافية و تحذيرات

  3780 رقم  ميراليةدال الخرائط تحديث أن يتم نصح ي -

 
 
  .مؤقتا

وأخذ العلم بما ورد  ر ذالتنقل بح على جميع السفن -

 .عالهأ

مدير  إلى ح يتعلق بهذا اإلشعار يمكن توجيه أي توضي -

ميناء  في حركة السفن ةراقبم مركز  أو  ةالبحري ةاإلدار 

 .مغرق 

 

 

  

 

 

 حمد اليحيائيالكابتن/ م
Capt. Mohamed Al Yahyaei 

 اإلدارة البحريةمدير 
                                                    Harbour Master 
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Table 1 – New buoy at location                                                 الجدول 1 – العوامة الجديدة في املوقع 
                                            

Latitude  Longitude  

24°13.452’ N 052° 34.980’E 

 
 

 
 


