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Notice to Mariners  إشعار إلى البحارة  

Subject: Zayed, Musaffah Ports -  

Outer Anchorages 

Designated Area and 
Freeport Channel, 

Seismic Survey 
Operations  

المنطقة  - مصفح ،زايد موانئ
لرمي المخصصة الخارجيه 

 قناة الميناء الحرو ،المخطاف
 زلزاليمسح  ملياتع
 

 :موضوعال

To:  All Shipping Agents, 
Port Users Including 

Ships’ Masters and 
Vessel’s 

Owners/Operators 

 يونكالء المالحالوجميع 
مستخدمي الميناء بما في ذلك و

ومشغلين الك مو قباطنة السفن
 السفن 

 :ليهإ المرسل
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Summary:  

Offshore ADNOC 3D seismic survey operations 

in Port Zayed and Musaffah Anchorage Area 

and Freeport Channel. 

 اإلشعار املالحي: ملخص

في  أدنوكشركة ل ةتابع األبعادة زلزالي ثالثي مسح ملياتع

لرمي املخطاف و  للمنطقة املخصصة مصفحميناء زايد و 

  قناة امليناء الحر.

Effective Date: 

08th November –  15th December 2020 

 :تاريخ التنفيذ

 2020 ديسمبر  15 - نوفمبر  80

Location: 

Southern Part of Port Zayed and Musaffah 

Anchorage Areas and Freeport Channel.   

 :املوقع

يناء زايد لرمي املخطاف التابعه مل املخصصةالجنوبية  نطقهملا

 .قناة امليناء الحر منطقةو  مصفحو 
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Reference UKHO Chart: 

Admiralty chart number BA 3176 / 2889 and 

related/adjoining charts numbers/scale. 

  :مرجع الخريطة

 2889 / 3176 ميرالية رقمداأل  الخرائطسلسلة 

 ذات الصلة والخرائط األخرى 

Details: 

From 8th November 2020 to 15th December 

2020 up to seven (07) vessels will be involved 

in the deployment of cables with seismic nodes 

attached to the seabed. Vessels will then sail 

along the lines of the cables to carry out 

acoustic positioning and shooting operations. 

All vessels navigating in the area should 

navigate with caution and lookout for survey 

vessels engaged in seismic survey operations 

in the anchorage area and Freeport Channel 

displaying the appropriate day and night 

shapes and light signals. 

To avoid any possible fouling of the cables by 

ships anchors, vessels are requested to anchor 

only in the Northern half of the above 

anchorage areas as defined by the following 

coordinates:     

24. 47.02N, 054. 08.03E 

24. 45.89N, 054. 08.03E 

24. 47.02N, 054. 15.03E 

24. 45.89N, 054. 15.03E 

  :التفاصيل

، ستشارك ما يصل إلى 2020 ديسمبر  15 إلى  نوفمبر  8من 

ية املتصلة في نشر الكابالت ذات العقد الزلزال سفن (7)

تبحر السفن على طول خطوط الكابالت  سوفبقاع البحر. 

 ذات الصوتية العملياتتحديد املواقع وإطالق بللقيام  

 الصله.
 

يجب على جميع السفن املبحرة في املنطقة أن تتنقل بحذر  

في  نخرطة في عمليات املسح الزلزاليسفن املالرصد تو 

التي تعرض  ، مناطق رمي املخطاف و قناة امليناء الحر 

 .األشكال واإلشارات الضوئية املناسبة ليال ونهارا

 

محتمل للكابالت بواسطة مراس ي السفن  ضرر لتجنب أي 

فقط في النصف  رمي املخطاف ، ُيطلب من السفن 

الشمالي من مناطق اإلرساء املذكورة أعاله على النحو 

 املحدد في اإلحداثيات التالية:

                                     24. 47.02N, 054. 08.03E 

                                     24. 45.89N, 054. 08.03E 

                                      24. 47.02N, 054. 15.03E 

                                      24. 45.89N, 054. 15.03E 
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When the seismic survey is complete, the 

cables will be recovered. All operations are due 

to be completed by 15th December 2020. 

All vessels approaching or intending to anchor 

in Port Zayed and Musaffah Anchorage Areas 

must contact Port Zayed VTS and Port 

Musaffah VTS respectively and follow their 

instructions.  

من و  سترداد الكابالت.إكتمال املسح الزلزالي، سيتم إعند 

 .2020 سمبر يد 15أن تكتمل جميع العمليات بحلول  املقرر 

 السفن التي تقترب أو تعتزم رمي املخطاف يجب على جميع

برج املراقبة ب اإلتصال مصفح زايد و  يناءمل املناطق التابعه في

 .تعليماتهتباع إ و  ((VTSميناء لالتابع ل

Vessels are requested to monitor VHF Channel 

67/16/14 continuously and listen for daily 

updates. 

  VHF  67/16/14ناة يتعين على السفن مراقبة الق

 ستماع إلى التحديثات اليومية.واإل ستمرار إب

Additional information and caution 

 Mariners are advised to temporary update 

their BA charts 

 All vessels to navigate with extreme 

caution and keep clear of vessels involved 

in seismic operations. 

 

Below are the operations area coordinates 

along with the related additional information 

& pictures : 

 

 

 :معلومات إضافية و تحذيرات

  ميراليةداأل الخرائط تحديث أن يتم نصح ي -
 
 .مؤقتا

عن  واإلبتعاد لتنقل بحذر شديداعلى جميع السفن  -

 .زلزاليال سحاملالسفن املشاركة في عمليات 

املعلومات فيما يلي إحداثيات منطقة العمليات إلى جانب 

 :ذات الصلة صور ال و اإلضافية
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 يمحمد اليحيائ  /تنالكاب

 باإلنابة البحرية اإلدارةرئيس 
 

Capt. Mohamed Al Yahyaei 

Acting Chief Harbour Master 

 


