
10 March 2021 NTM No. 05/2021 
 

   

Notice to Mariners  إشعار إلى البحارة  

Subject: Mugharag Port – 
Deployment of 

Navigational Buoys 
 

نشرعوامات  –ميناء مغرق 
 ةيمالح

 :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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Marine Notice Details: 
 

Temporarily and until further notice, new four 

(4) lateral marks buoys (pillar shape) have 

been deployed at Mugharag –Delma West 

Channel. 

 اإلشعار املالحي: ملخص

مالحيه ( عوامات 4مؤقًتا وحتى إشعار آخر ، تم نشر أربع )

دملا  -( في قناة مغرق الشكل العامودي جانبية جديدة )

 الغربية.

Effective Date: 
 

10 March 2021  

 :تاريخ التنفيذ

 م.2021 مارس 10

Location: 
 

Mugharag - Delma West channel. 

 

Reference UKHO Chart: 
 

Admiralty chart BA 3780 

 

 :املوقع

  غربيةالاملالحية دملا - مغرق اة قن

  :مرجع الخريطة

  3780ميرالية رقم دال 
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Chart Title: 
 

Approaches to JABAL AZ ZANNAH and AR 

RU’AYS 

Details: 
 

Table – Buoy’s positions and charasteristics 

 

 :عنوان الخريطة

  جبل الظنة، والرويس مداخل

 التفاصيل:

 هاصوخصائ مواقع العوامات الجديدة  - الجدول 

     

NO.  
 اإلحداثيات 

Coordinates 
 الخصائص

Light characteristics 
 النوع
Type 

MW-03 
 24°11.315' N 
 52°33.338' E 

Fl.G.3s Pillar 

MW-07 
 24°11.097' N 
 52°33.674' E 

Fl.G.3S Pillar 

MW-04 
 24°11.375' N 
 52°33.396' E 

Fl.R.3s Pillar 

MW-08 
 24°11.172' N 
 52°33.705' E 

Fl.R.3s Pillar 

 
  

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 ميراليةدال الخرائط تحديث أن يتم نصح ي  

  مؤقتا.

  ذر وأخذ العلم بما ورد التنقل بحعلى جميع السفن

 .أعاله

 ق بهذا اإلشعار  إلى مدير يمكن توجيه أي توضيح يتعل

ميناء  مركزاملراقبه حركة السفن في أو  اإلدارة البحرية

 وخدمة . مغرق 

 
  حمد اليحيائيالكابتن/ م

  التشريعات - اإلدارة البحرية رئيس
Capt. Mohamed Al Yahyaei 

Chief Harbour Master - Corporate Authority 
                                             

 


