Ref :

ADM/CIR/2020/4

:

املرجع

Date:

01/11/2020

:

التاريخ

MARITIME CIRCULAR
To

تعميم البحري

: All users of waterways, mariners,

 جميع مستخدمي املمرات املائية والبحارة:
والشركات البحرية واملشغلين في أبوظبي

إلى

 إخطار و إعالم باملخاطر واملعوقات املالحية في املمرات:

املوضوع

maritime companies and operators
in Abu Dhabi

Subject : Notification on Marine Risks
and Navigational Obstacles in
the Waterways
To ensure the implementation of the
highest standards of safety, security and
environmental
protection
in
the
waterways of Abu Dhabi, kindly please
inform Abu Dhabi Maritime with any
hazards/risks or navigational obstacles Abu
Dhabi waters. This will allow us to take
the necessary measures and inform other
concerned parties for them to take
precautionary measures as well.
Also, please note that we are in process of
developing code of practices for all
maritime activities which will cover
comprehensive standards and guidelines,
however in the meantime all users of
waterways, mariners, maritime companies
and operators, must fill in the attached
forms promulgated by “Abu Dhabi
Maritime” to report any hazards/risks or
navigational obstacles in waterways.
Accordingly, your compliance with theses
instructions is mandatory till further notice.
The filled forms should be directed to
email: admaritime.office@admaritime.ae
or call 800112 or WhatsApp 0504473187

املائية

لضمان تطبيق أعلى معايير األمن والسالمة وحماية البيئة في
 لطفا يرجى منكم إبالغ "أبو ظبي، املمرات املائية في أبو ظبي
البحرية" عن أي خطر او عائق مالحي او حدث يقام في مياه
 ليتسنى لنا اتخاذ اإلجراءات الالزمة وإبالغ جميع.أبوظبي
مستخدمي املمرات املائية والبحارة والشركات واملشغلين
.املالحين في االمارة التخاذ التدابير االحترازية بدورهم
كما يرجى العلم بأننا في طور تطوير مدونة املمارسات لجميع
األنشطة البحرية والتي ستغطي املعايير واملبادئ التوجيهية
 يجب على جميع مستخدمي،  ولكن في غضون ذلك،الشاملة
املمرات املائية والبحارة والشركات البحرية واملشغلين اخطارنا
عبر ملء النماذج املرفقة الصادرة عن "أبوظبي البحرية" لإلبالغ
.عن أي مخاطر وعوائق مالحية في املمرات املائية
ً
 فإن التزامك بهذه التعليمات إلزامي حتى إشعار،وبناء على ذلك
.آخر
مالحظة أي خطر أو عائق مالحي يرجى تعبئة/في حالة وجود
admaritime.office@admaritime.ae :النموذج املرفق وإرساله إلى
 او ارسال رسالة عن800112 : او االتصال على الهاتف رقم
0504473187 :طريق الواتساب على هاتف رقم

سيف املهيري
 أبوظبي البحرية- املدير العام
Capt. Saif Al Mheiri
Managing Director - Abu Dhabi Maritime

