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Zoning Map Legend

Routes 

East – West Coastal Route – with 
maximum  2M draft  in West of Abu Al 
Abyad Channel

خط بحري شرقي – غربي بغاطس 2 متر  
محظور غرب قناة أبو الأبيض

Routes Connecting Islands مسارات تربط الجزر
Main Shipping Route- 1 مسار الشحن الرئيسي - 1
Main Shipping Route- 2 مسار الشحن الرئيسي - 2
Route to Marine Protected Area 
Mooring stations

مسار بحري مؤدي لمناطق الإرساء 
بالمحميات البحرية 

Speed 
Limits

Speed Limit 5 Knots  الحد الأقصى للسرعة 5 عقدة بحرية

Speed Limit 8 Knots  الحد الأقصى للسرعة 8 عقدة بحرية

Speed Limit 12 Knots  الحد الأقصى للسرعة 12 عقدة بحرية

Speed Limit 15 Knots  الحد الأقصى للسرعة 15 عقدة بحرية

Speed Limit 40 Knots  الحد الأقصى للسرعة 40 عقدة بحرية

Anchorage 
Areas

Leisure Anchorage Area - 
Outside Marine Protected Areas

منطقة رسو ترفيهية - خارج المحميات 
البحرية 

Petroleum Ports Authority 
Anchorage Area

منطقة رسو خاصة  هيئة  المؤانى البترولية - 
نفط وغاز 

Abu Dhabi Port Anchorage Area منطقة رسو سفن تجارية خاصة بموانئ 
أبوظبي 
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Restricted Area - Others منطقة محظورة - الآخرين

Restricted Area - Port Limits منطقة محظورة - حدود ميناء 

Restricted Area – Oil fields منطقة محظورة - حقول غاز والنفط

Restricted Area – Petroleum 
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Pass 
Through 

Areas
Pass Through Areas منطقة عبور

Other Areas

Al Hadiriyat
الحدیریات

Al Hamar
الحمر

Jazirat al
Hanyurah
جزیرة الحنیوره

Al Yas al ali
الیاس العالي

Abu Dhabi
أبوظبي

Ath Thimeriyyah
الثمیریھ

Az Zibarah
الزباره

Bandar al
Iwed
بندرالعوید

Jazirat Bu
Kishesheh(al Aryam)
جزیرة بو كشیشیھ(األریام)

Bar al Mamlahah
بر المملحھ

Jazirat al Fitesi
جزیرة الفطیسي

Abu al
Abyad
أبواألبیض

Jazirat
Marawwah
جزیرة مروح

Jazirat Sir Bani Yas
جزیرة صیر بني یاس

Jazirat
al Jibel
جزیرة الجبیل

Dihesah
دھیسھ

Diqalah
دقلھ

Halat al
Bahrani
حالة البحراني

Halat al
Bahrani
حالة البحراني

Halat
Jamilah
حالة جمیلھ

Jazirat
Balghelam
جزیرة بلغیلم

Jazirat Abu as Sayayif
جزیرة أبو السیاییف

Jazirat al Hil
جزیرة الحیل

Jazirat al Yazerat
جزیرة الیزیرات

Jazirat ar Rafeq
جزیرة الرفیق

Jazirat as
Sadiyat

جزیرة السعدیات

Jazirat as Sileya
جزیرة الصیلعا

Jazirat Bu
Wiriyyat

جزیرة بویریات

Jazirat
Ghasha
جزیرة غشا

Jazirat
al Hil

جزیرة الحیل

Jazirat
Jinanah
جزیرة جنانھ

Jazirat
Khasifah
جزیرة خصیفھ

Jazirat
Salahah
جزیرة صالحھ

Jazirat Um an Nar
جزیرة أم النار

Jazirat Um Imim
جزیرة أم عمیم

Al Yas
as Safli
الیاس السفلي

Jila as Saghirah
جالع الصغیره

karsha
كرشا

Qassar
al Kir

قصار الكیر

Jazirat
Uqilah
جزیرة عقیلھ

Qassar
at tuwet
قصار التویت

Qassar
Mahakik
قصار مھكك

Al Fayiyi(al Bazm
ash Sharqi)

الفییي(البزم الشرقي)

Al Bazm
al gharbi
البزم الغربي

Ras
Ijayyij
راس عجیج

Ras Khuderiyyah
راس خضیریھ

Al Fzaayyah
الفزعیھ

Jazirat al
Shuwehat
جزیرة الشویھات

Um al
Hatab
أم الحطب

Um al
Yihal
أم الیحال

Um as
Sawahik
أم السواحیك

Um ash
Shanayib
أم الشناییب

Um Ishesh
أم عشیش

Yisrat
Fahid
یسرة فاھد

Ziwer al arti
زویر األرطي

Yallat
یالط

Bu Tinat
بوطینة

Al Reem
Island

جزیرة بالشعوم

Al Lu' Lu'
Island

جزیرة اللؤلؤ

Halat
Mbarz
حالة مبرز

Halat
Mbarz
حالة مبرز

Halat
Mbarz
حالة مبرز

'Ish Island
جزیرة عش

Al Karkm Island
جزیرة ام الكركم

Arzanah
ارزنھ

Jabal Zarkuh
جزیرة زركوه

Qarnin Island
جزیرة قرنین

Das Island
جزیرة داس

Dalma Island
جزیرة دلما

Mhimat Island
جزیرة مھیمات Mhimat Island

جزیرة مھیمات

Al Qaffay
القفاي

Dayinah
دیینھ

Aum Ghamighim
ام غمیغیم

Sir Bu N'ir Island
جزیرة صیر بو نعیر

Um Ishesh
أم عشیش

0 10 20 30 40
km1:310,000

µ Other Areas

Arabian  Gul fArabian  Gul f

Al  Dhaf raAl  Dhaf ra

Abu DhabiAbu Dhabi

Created By Taha Ramadan

!( Mooring Stations Up To 500GRT

Swimming Areas

Marine Protected Area

MPA Core  Zones 1

Shoreline Swimming Restricted

Non Motorized Watersport Area

Al Yasat Eco Tourism Area

Marine Protected Area Core 
Zone - Innocent Passage with 
Max 10 Knot Speed

منطقة محمية بحرية لشعاب مرجانية – يسمح 
بالمرور  بحد أقصى 10 عقد بحرية  

Marine Protected Areas مناطق المحميات البحرية

Non- Motorized Water Sports 
Area

منطقة خاصة للرياضات البحرية بدون 
محركات

Swimming Areas مناطق السباحة

Definitions تعريفات:
Vessel Traffic Information System (VTIS) 
means a marine traffic monitoring system established 
by harbor or port authorities.

Restricted area 
An area, in which the operation of any vessel is 
prohibited within the designated area.

Pass Through Area 
Area where, recreational activities are prohibited 
in Waterways that serve solely as a transportation 
channel.

Day and Night
Day (the time between sunrise to sunset).
Night (the time between sunset to sunrise).

نظام معلومات حركة الوسائل البحرية :
يعني نظام مراقبة حركة الوسائل البحرية الذي أنشأته 

موانيء أبوظبي.

المناطق المحظورة:
المنطقة التي ُيحظر فيها تشغيل أي وسيلة بحرية  داخل 

المنطقة المحددة.

مناطق العبور:
هي المناطق التي ُيحظر فيها ممارسة الأنشطة الترفيهية و 

يسمح فيها فقط بالعبور.

النهار و الليل:
اليوم (الفترة بين شروق الشمس وغروبها). 
الليل (الفترة بين غروب الشمس وشروقها).

Vessel Traffic Information System 
(VTIS) Reporting

إشعار نظام معلومات حركة الوسائل البحرية:

Mariners entering and Crossing the pass through 
areas near Khalifa Port, Zayed Port, Musaffah 
Port, New Mussafah channel, Al Dhafra Region 
Ports and under Khaliah Bridge are subject to VTS 
Authorization.

يخضع البحارة الذين يدخلون ويعبرون الممر المائي بالقرب 
من ميناء خليفة او ميناء زايد او ميناء المصفح او قناة 

مصفح الجديدة أو موانئ منطقة الظفرة أو تحت جسر 
خليفة إلى ترخيص نظام معلومات حركة السفن.

Any vessel entering or passing through Ports or oil 
fields limit shall contact the VTIS of the relevant port, 
VTIS Sectors:
•	 Khalifa Port Control - Channels 16 and 13
•	 Mina Zayed Port Control - Channels 16 and 67
•	 Free Port Control - Channels 16 and 11
•	 Al Dhafra region ports, Mirfa, Silla and Mugharag 

- channel 08 and 16
•	 Ruwais - Channel 21
•	 Das/Mubaraz - Channel 23

يجب على أي وسيلة بحرية تدخل أو تمر عبر حدود الموانئ أو 
حقول النفط، الاتصال بسلطة  نظام حركة المرور البحرية للميناء 

المحدد وفقاً لقطاعات نظام معلومات حركة السفن الاتية:
	 ميناء خليفة - القناتين 16 و 13•
	 ميناء زايد - القناتين 16 و 67•
	 الميناء الحر - القناتين 16 و 11•
	 موانئ منطقة الظفرة: المرفأ، السلع و مغرق - •

القناتين 08 و 16 
	 الرويس - القناة 21•
	 داس / مبرز - القناة 23•

Master of the vessel to navigate on the proposed 
routes based on information available on the official 
nautical charts.

يلتزم ُربان الوسيلة البحرية بالتنقل في المسارات البحرية 
وفقاً للمعلومات المتوفرة على الخرائط الملاحية البحرية 

المعتمدة.

Leisure Fishing: الصيد الترفيهي:
Leisure fishing is prohibited in restricted areas, oil 
and gas areas and marine protected areas except “Al 
Yasat’ and Marawah MPAs with line and rod only for 
license holders.

ُيمنع الصيد الترفيهي في المناطق المحظورة، ومناطق 
النفط والغاز والمناطق البحرية المحمية بإستثناء محميات 

الياسات ومروح في حالة الصيد بالخيوط أو قصبات الصيد 
فقط لحاملي الترخيص.

Basic Speed Limit Rule: الأحكام الاساسية لحدود السرعة البحرية :
It shall be unlawful for any person to operate any 
type of vessel on waterways, in a negligent manner, 
without having due regard to the actual and potential 
hazards then existing, or at any rate of speed greater 
than the legally permitted or at any rate of speed 
greater than that which will permit, in the exercise of 
reasonable care, the vessel to come to a stop within 
the assured clear distance ahead.

لا يجوز لأي شخص تشغيل أي نوع من الوسائل البحرية في 
الممرات المائية دون مراعاة المخاطر الفعلية والمحتملة 
الموجودة، أو بسرعة تتجاوز السرعة المسموح بها قانوًنا 

أو بأي معدل سرعة يتجاوز السرعة التي تمكن السفينة أو 
الوسيلة البحرية من التوقف في حدود المسافة المعقولة 

والمضمونة للسلامة البحرية.

General Speed Limits Rules: الأحكام العامة لحدود السرعة البحرية:
Within fifty meters (50m) of any shoreline or any 
dock, pier, other structure or any person in the water, 
will be designated as a no wake zone in which the 
speed limit shall be five (5) knots. This rule shall 
not apply to any vessel having in tow or otherwise 
assisting a person on water skis, aquaplane or similar 
contrivance upon start.

تلتزم الوسائل البحرية بحدود سرعة خمس (5) ُعقدة عند 
مسافة الانتباه بطول خمسين مترًا )50 مترًا( من أي خط 

ساحلي أو أي رصيف أو حوض أو أي هيكل آخر أو أي 
شخص في الماء، ولا تسري هذه القاعدة على أي سفينة 
يتم سحبها أو أي شخص يقوم باستخدام الزلاجات المائية 
أو الطائرة الشراعية أو أي نوع آخر من انواع الاحتكاك عند 

الإنطلاق.
Within fifty meters (50m) of any other vessel, the 
speed shall be reasonable and prudent but not in 
excess of fifteen (15) knots.

عند مسافة خمسين مترا (50 متراً) من أي وسيلة بحرية 
أخرى، يجب أن تكون السرعة معقولة ومقيدة بأن لا تتجاوز 

خمسة عشر( 15 ) عقدة.
Within one hundred meters (100m) of a vessel or 
buoy on which a ‘diver below’ signal corresponding 
to the International Code flag ‘A’, is displayed, the 
vessel speed shall not exceed five (5) knots.

يجب أن لا تتجاوز سرعة  الوسيلة البحرية (5) ُعقد عند 
مسافة مائة متر (100 متراً) وسيلة بحرية أو غواص في 

الماء تحت عوامة الغوص يعرض الرمز الدولي وفقاً لإشارة  
. “A“

Passing through and arch of a bridge the  speed shall 
not  exceed eight (8) knots.
•	 At night (Sunset to Sunrise), where the speed is 

not otherwise restricted, the speed limit shall be 
twenty (20) knots.

•	 During the day (Sunrise to Sunset), where the 
speed is not otherwise restricted, the speed 
limit shall be reasonable and prudent, but not 
in excess of fifty (50) knots; provided, however, 
that this rule shall not apply to any motor driven 
watercraft while the same is being operated 
while actively engaged in any regatta, race 
tournament or exhibition authorized pursuant 
to a valid marine event permit issued by the 
responsible authorities, If the permit allows the 
motor driven watercraft participating in that 
regatta, race, tournament or exhibition to exceed 
the posted speed limits; provided further, that 
this subsection shall not apply to a seaplane on 
the water.

The above rules shall not apply to lowly motor driven 
watercraft operated under emergency conditions 
or by any authorized agent any law enforcement 
agency of Abu Dhabi, while said agent is acting in the 
performance of his duties.

يجب ألا تتجاوز سرعة العبور تحت الجسر ثمانية ( 8) ُعقد 
وفقاً للاتي:

	 خلال فترة الليل، والأماكن التي لا يوجد بها تحديد •
للسرعة، والحد الأقصى للسرعة عشرين 20ُعقدة.

	 خلال فترة النهار، والأماكن التي لا يوجد بها تحديد •
للسرعة، يجب أن يكون الحد الأقصى للسرعة محددا،  
على ان لا يزيد عن خمسين (50 ) ُعقدة؛ بإستثناء أي 
وسيلة بحرية مدفوعة بمحرك مصرح أو مرخص لها 

من الجهة المختصة أثناء تشغيلها وأثناء مشاركتها 
في الأنشطة، او في أي سباقات أو بطولة بحرية 
أو معرض، إو أن يسمح التصريح للوسيلة البحرية 
المدفوعة بالمحرك بالمشاركة في هذا السباق أو 

البطولة أو المعرض لتجاوز حدود السرعة المعلنة؛ ولا 
ينطبق الاستثناء على الطائرة المائية على الماء.

لا تنطبق القواعد المذكورة أعلاه على المركبات المائية 
التي تعمل بمحركات منخفضة والتي تعمل في ظروف 
طارئة أو من قبل أي وكيل ُمعتمد او أي تفويض لإنفاذ 

القانون في أبوظبي، أثناء تأدية المفوض لمهامه.
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Abu Dhabi Maritime Safety Map - General Requirements  
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Zoning Map Legend

Routes 

East – West Coastal Route – with 
maximum  2M draft  in West of Abu Al 
Abyad Channel

خط بحري شرقي – غربي بغاطس 2 متر  
محظور غرب قناة أبو الأبيض

Routes Connecting Islands مسارات تربط الجزر
Main Shipping Route- 1 مسار الشحن الرئيسي - 1
Main Shipping Route- 2 مسار الشحن الرئيسي - 2
Route to Marine Protected Area 
Mooring stations

مسار بحري مؤدي لمناطق الإرساء 
بالمحميات البحرية 

Speed 
Limits

Speed Limit 5 Knots  الحد الأقصى للسرعة 5 عقدة بحرية

Speed Limit 8 Knots  الحد الأقصى للسرعة 8 عقدة بحرية

Speed Limit 12 Knots  الحد الأقصى للسرعة 12 عقدة بحرية

Speed Limit 15 Knots  الحد الأقصى للسرعة 15 عقدة بحرية

Speed Limit 40 Knots  الحد الأقصى للسرعة 40 عقدة بحرية

Anchorage 
Areas

Leisure Anchorage Area - 
Outside Marine Protected Areas

منطقة رسو ترفيهية - خارج المحميات 
البحرية 

Petroleum Ports Authority 
Anchorage Area

منطقة رسو خاصة  هيئة  المؤانى البترولية - 
نفط وغاز 

Abu Dhabi Port Anchorage Area منطقة رسو سفن تجارية خاصة بموانئ 
أبوظبي 

Definitions تعريفات:
Vessel Traffic Information System (VTIS) 
means a marine traffic monitoring system established 
by harbor or port authorities.

Restricted area 
An area, in which the operation of any vessel is 
prohibited within the designated area.

Pass Through Area 
Area where, recreational activities are prohibited 
in Waterways that serve solely as a transportation 
channel.

Day and Night
Day (the time between sunrise to sunset).
Night (the time between sunset to sunrise).

نظام معلومات حركة الوسائل البحرية :
يعني نظام مراقبة حركة الوسائل البحرية الذي أنشأته 

موانيء أبوظبي.

المناطق المحظورة:
المنطقة التي ُيحظر فيها تشغيل أي وسيلة بحرية  داخل 

المنطقة المحددة.

مناطق العبور:
هي المناطق التي ُيحظر فيها ممارسة الأنشطة الترفيهية و 

يسمح فيها فقط بالعبور.

النهار و الليل:
اليوم (الفترة بين شروق الشمس وغروبها). 
الليل (الفترة بين غروب الشمس وشروقها).

Vessel Traffic Information System 
(VTIS) Reporting

إشعار نظام معلومات حركة الوسائل البحرية:

Mariners entering and Crossing the pass through 
areas near Khalifa Port, Zayed Port, Musaffah 
Port, New Mussafah channel, Al Dhafra Region 
Ports and under Khaliah Bridge are subject to VTS 
Authorization.

يخضع البحارة الذين يدخلون ويعبرون الممر المائي بالقرب 
من ميناء خليفة او ميناء زايد او ميناء المصفح او قناة 

مصفح الجديدة أو موانئ منطقة الظفرة أو تحت جسر 
خليفة إلى ترخيص نظام معلومات حركة السفن.

Any vessel entering or passing through Ports or oil 
fields limit shall contact the VTIS of the relevant port, 
VTIS Sectors:
•	 Khalifa Port Control - Channels 16 and 13
•	 Mina Zayed Port Control - Channels 16 and 67
•	 Free Port Control - Channels 16 and 11
•	 Al Dhafra region ports, Mirfa, Silla and Mugharag 

- channel 08 and 16
•	 Ruwais - Channel 21
•	 Das/Mubaraz - Channel 23

يجب على أي وسيلة بحرية تدخل أو تمر عبر حدود الموانئ أو 
حقول النفط، الاتصال بسلطة  نظام حركة المرور البحرية للميناء 

المحدد وفقاً لقطاعات نظام معلومات حركة السفن الاتية:
	 ميناء خليفة - القناتين 16 و 13•
	 ميناء زايد - القناتين 16 و 67•
	 الميناء الحر - القناتين 16 و 11•
	 موانئ منطقة الظفرة: المرفأ، السلع و مغرق - •

القناتين 08 و 16 
	 الرويس - القناة 21•
	 داس / مبرز - القناة 23•

Master of the vessel to navigate on the proposed 
routes based on information available on the official 
nautical charts.

يلتزم ُربان الوسيلة البحرية بالتنقل في المسارات البحرية 
وفقاً للمعلومات المتوفرة على الخرائط الملاحية البحرية 

المعتمدة.

Leisure Fishing: الصيد الترفيهي:
Leisure fishing is prohibited in restricted areas, oil 
and gas areas and marine protected areas except “Al 
Yasat’ and Marawah MPAs with line and rod only for 
license holders.

ُيمنع الصيد الترفيهي في المناطق المحظورة، ومناطق 
النفط والغاز والمناطق البحرية المحمية بإستثناء محميات 

الياسات ومروح في حالة الصيد بالخيوط أو قصبات الصيد 
فقط لحاملي الترخيص.

Basic Speed Limit Rule: الأحكام الاساسية لحدود السرعة البحرية :
It shall be unlawful for any person to operate any 
type of vessel on waterways, in a negligent manner, 
without having due regard to the actual and potential 
hazards then existing, or at any rate of speed greater 
than the legally permitted or at any rate of speed 
greater than that which will permit, in the exercise of 
reasonable care, the vessel to come to a stop within 
the assured clear distance ahead.

لا يجوز لأي شخص تشغيل أي نوع من الوسائل البحرية في 
الممرات المائية دون مراعاة المخاطر الفعلية والمحتملة 
الموجودة، أو بسرعة تتجاوز السرعة المسموح بها قانوًنا 

أو بأي معدل سرعة يتجاوز السرعة التي تمكن السفينة أو 
الوسيلة البحرية من التوقف في حدود المسافة المعقولة 

والمضمونة للسلامة البحرية.

General Speed Limits Rules: الأحكام العامة لحدود السرعة البحرية:
Within fifty meters (50m) of any shoreline or any 
dock, pier, other structure or any person in the water, 
will be designated as a no wake zone in which the 
speed limit shall be five (5) knots. This rule shall 
not apply to any vessel having in tow or otherwise 
assisting a person on water skis, aquaplane or similar 
contrivance upon start.

تلتزم الوسائل البحرية بحدود سرعة خمس (5) ُعقدة عند 
مسافة الانتباه بطول خمسين مترًا )50 مترًا( من أي خط 

ساحلي أو أي رصيف أو حوض أو أي هيكل آخر أو أي 
شخص في الماء، ولا تسري هذه القاعدة على أي سفينة 
يتم سحبها أو أي شخص يقوم باستخدام الزلاجات المائية 
أو الطائرة الشراعية أو أي نوع آخر من انواع الاحتكاك عند 

الإنطلاق.
Within fifty meters (50m) of any other vessel, the 
speed shall be reasonable and prudent but not in 
excess of fifteen (15) knots.

عند مسافة خمسين مترا (50 متراً) من أي وسيلة بحرية 
أخرى، يجب أن تكون السرعة معقولة ومقيدة بأن لا تتجاوز 

خمسة عشر( 15 ) عقدة.
Within one hundred meters (100m) of a vessel or 
buoy on which a ‘diver below’ signal corresponding 
to the International Code flag ‘A’, is displayed, the 
vessel speed shall not exceed five (5) knots.

يجب أن لا تتجاوز سرعة  الوسيلة البحرية (5) ُعقد عند 
مسافة مائة متر (100 متراً) وسيلة بحرية أو غواص في 

الماء تحت عوامة الغوص يعرض الرمز الدولي وفقاً لإشارة  
. “A“

Passing through and arch of a bridge the  speed shall 
not  exceed eight (8) knots.
•	 At night (Sunset to Sunrise), where the speed is 

not otherwise restricted, the speed limit shall be 
twenty (20) knots.

•	 During the day (Sunrise to Sunset), where the 
speed is not otherwise restricted, the speed 
limit shall be reasonable and prudent, but not 
in excess of fifty (50) knots; provided, however, 
that this rule shall not apply to any motor driven 
watercraft while the same is being operated 
while actively engaged in any regatta, race 
tournament or exhibition authorized pursuant 
to a valid marine event permit issued by the 
responsible authorities, If the permit allows the 
motor driven watercraft participating in that 
regatta, race, tournament or exhibition to exceed 
the posted speed limits; provided further, that 
this subsection shall not apply to a seaplane on 
the water.

The above rules shall not apply to lowly motor driven 
watercraft operated under emergency conditions 
or by any authorized agent any law enforcement 
agency of Abu Dhabi, while said agent is acting in the 
performance of his duties.

يجب ألا تتجاوز سرعة العبور تحت الجسر ثمانية ( 8) ُعقد 
وفقاً للاتي:

	 خلال فترة الليل، والأماكن التي لا يوجد بها تحديد •
للسرعة، والحد الأقصى للسرعة عشرين 20ُعقدة.

	 خلال فترة النهار، والأماكن التي لا يوجد بها تحديد •
للسرعة، يجب أن يكون الحد الأقصى للسرعة محددا،  
على ان لا يزيد عن خمسين (50 ) ُعقدة؛ بإستثناء أي 
وسيلة بحرية مدفوعة بمحرك مصرح أو مرخص لها 

من الجهة المختصة أثناء تشغيلها وأثناء مشاركتها 
في الأنشطة، او في أي سباقات أو بطولة بحرية 
أو معرض، إو أن يسمح التصريح للوسيلة البحرية 
المدفوعة بالمحرك بالمشاركة في هذا السباق أو 

البطولة أو المعرض لتجاوز حدود السرعة المعلنة؛ ولا 
ينطبق الاستثناء على الطائرة المائية على الماء.

لا تنطبق القواعد المذكورة أعلاه على المركبات المائية 
التي تعمل بمحركات منخفضة والتي تعمل في ظروف 
طارئة أو من قبل أي وكيل ُمعتمد او أي تفويض لإنفاذ 

القانون في أبوظبي، أثناء تأدية المفوض لمهامه.
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خريطة أبوظبي للسلامة البحرية – متطلبات عامة  – )المناطق المحظورة – مناطق العبور(

Abu Dhabi Maritime Safety Map - General Requirements  
(Restricted Areas, Pass Through Areas)
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Definitions تعريفات:
Vessel Traffic Information System (VTIS) 
means a marine traffic monitoring system established 
by harbor or port authorities.

Restricted area 
An area, in which the operation of any vessel is 
prohibited within the designated area.

Pass Through Area 
Area where, recreational activities are prohibited 
in Waterways that serve solely as a transportation 
channel.

Day and Night
Day (the time between sunrise to sunset).
Night (the time between sunset to sunrise).

نظام معلومات حركة الوسائل البحرية :
يعني نظام مراقبة حركة الوسائل البحرية الذي أنشأته 

موانيء أبوظبي.

المناطق المحظورة:
المنطقة التي ُيحظر فيها تشغيل أي وسيلة بحرية  داخل 

المنطقة المحددة.

مناطق العبور:
هي المناطق التي ُيحظر فيها ممارسة الأنشطة الترفيهية و 

يسمح فيها فقط بالعبور.

النهار و الليل:
اليوم (الفترة بين شروق الشمس وغروبها). 
الليل (الفترة بين غروب الشمس وشروقها).

Vessel Traffic Information System 
(VTIS) Reporting

إشعار نظام معلومات حركة الوسائل البحرية:

Mariners entering and Crossing the pass through 
areas near Khalifa Port, Zayed Port, Musaffah 
Port, New Mussafah channel, Al Dhafra Region 
Ports and under Khaliah Bridge are subject to VTS 
Authorization.

يخضع البحارة الذين يدخلون ويعبرون الممر المائي بالقرب 
من ميناء خليفة او ميناء زايد او ميناء المصفح او قناة 

مصفح الجديدة أو موانئ منطقة الظفرة أو تحت جسر 
خليفة إلى ترخيص نظام معلومات حركة السفن.

Any vessel entering or passing through Ports or oil 
fields limit shall contact the VTIS of the relevant port, 
VTIS Sectors:
•	 Khalifa Port Control - Channels 16 and 13
•	 Mina Zayed Port Control - Channels 16 and 67
•	 Free Port Control - Channels 16 and 11
•	 Al Dhafra region ports, Mirfa, Silla and Mugharag 

- channel 08 and 16
•	 Ruwais - Channel 21
•	 Das/Mubaraz - Channel 23

يجب على أي وسيلة بحرية تدخل أو تمر عبر حدود الموانئ أو 
حقول النفط، الاتصال بسلطة  نظام حركة المرور البحرية للميناء 

المحدد وفقاً لقطاعات نظام معلومات حركة السفن الاتية:
	 ميناء خليفة - القناتين 16 و 13•
	 ميناء زايد - القناتين 16 و 67•
	 الميناء الحر - القناتين 16 و 11•
	 موانئ منطقة الظفرة: المرفأ، السلع و مغرق - •

القناتين 08 و 16 
	 الرويس - القناة 21•
	 داس / مبرز - القناة 23•

Master of the vessel to navigate on the proposed 
routes based on information available on the official 
nautical charts.

يلتزم ُربان الوسيلة البحرية بالتنقل في المسارات البحرية 
وفقاً للمعلومات المتوفرة على الخرائط الملاحية البحرية 

المعتمدة.

Leisure Fishing: الصيد الترفيهي:
Leisure fishing is prohibited in restricted areas, oil 
and gas areas and marine protected areas except “Al 
Yasat’ and Marawah MPAs with line and rod only for 
license holders.

ُيمنع الصيد الترفيهي في المناطق المحظورة، ومناطق 
النفط والغاز والمناطق البحرية المحمية بإستثناء محميات 

الياسات ومروح في حالة الصيد بالخيوط أو قصبات الصيد 
فقط لحاملي الترخيص.

Basic Speed Limit Rule: الأحكام الاساسية لحدود السرعة البحرية :
It shall be unlawful for any person to operate any 
type of vessel on waterways, in a negligent manner, 
without having due regard to the actual and potential 
hazards then existing, or at any rate of speed greater 
than the legally permitted or at any rate of speed 
greater than that which will permit, in the exercise of 
reasonable care, the vessel to come to a stop within 
the assured clear distance ahead.

لا يجوز لأي شخص تشغيل أي نوع من الوسائل البحرية في 
الممرات المائية دون مراعاة المخاطر الفعلية والمحتملة 
الموجودة، أو بسرعة تتجاوز السرعة المسموح بها قانوًنا 

أو بأي معدل سرعة يتجاوز السرعة التي تمكن السفينة أو 
الوسيلة البحرية من التوقف في حدود المسافة المعقولة 

والمضمونة للسلامة البحرية.

General Speed Limits Rules: الأحكام العامة لحدود السرعة البحرية:
Within fifty meters (50m) of any shoreline or any 
dock, pier, other structure or any person in the water, 
will be designated as a no wake zone in which the 
speed limit shall be five (5) knots. This rule shall 
not apply to any vessel having in tow or otherwise 
assisting a person on water skis, aquaplane or similar 
contrivance upon start.

تلتزم الوسائل البحرية بحدود سرعة خمس (5) ُعقدة عند 
مسافة الانتباه بطول خمسين مترًا )50 مترًا( من أي خط 

ساحلي أو أي رصيف أو حوض أو أي هيكل آخر أو أي 
شخص في الماء، ولا تسري هذه القاعدة على أي سفينة 
يتم سحبها أو أي شخص يقوم باستخدام الزلاجات المائية 
أو الطائرة الشراعية أو أي نوع آخر من انواع الاحتكاك عند 

الإنطلاق.
Within fifty meters (50m) of any other vessel, the 
speed shall be reasonable and prudent but not in 
excess of fifteen (15) knots.

عند مسافة خمسين مترا (50 متراً) من أي وسيلة بحرية 
أخرى، يجب أن تكون السرعة معقولة ومقيدة بأن لا تتجاوز 

خمسة عشر( 15 ) عقدة.
Within one hundred meters (100m) of a vessel or 
buoy on which a ‘diver below’ signal corresponding 
to the International Code flag ‘A’, is displayed, the 
vessel speed shall not exceed five (5) knots.

يجب أن لا تتجاوز سرعة  الوسيلة البحرية (5) ُعقد عند 
مسافة مائة متر (100 متراً) وسيلة بحرية أو غواص في 

الماء تحت عوامة الغوص يعرض الرمز الدولي وفقاً لإشارة  
. “A“

Passing through and arch of a bridge the  speed shall 
not  exceed eight (8) knots.
•	 At night (Sunset to Sunrise), where the speed is 

not otherwise restricted, the speed limit shall be 
twenty (20) knots.

•	 During the day (Sunrise to Sunset), where the 
speed is not otherwise restricted, the speed 
limit shall be reasonable and prudent, but not 
in excess of fifty (50) knots; provided, however, 
that this rule shall not apply to any motor driven 
watercraft while the same is being operated 
while actively engaged in any regatta, race 
tournament or exhibition authorized pursuant 
to a valid marine event permit issued by the 
responsible authorities, If the permit allows the 
motor driven watercraft participating in that 
regatta, race, tournament or exhibition to exceed 
the posted speed limits; provided further, that 
this subsection shall not apply to a seaplane on 
the water.

The above rules shall not apply to lowly motor driven 
watercraft operated under emergency conditions 
or by any authorized agent any law enforcement 
agency of Abu Dhabi, while said agent is acting in the 
performance of his duties.

يجب ألا تتجاوز سرعة العبور تحت الجسر ثمانية ( 8) ُعقد 
وفقاً للاتي:

	 خلال فترة الليل، والأماكن التي لا يوجد بها تحديد •
للسرعة، والحد الأقصى للسرعة عشرين 20ُعقدة.

	 خلال فترة النهار، والأماكن التي لا يوجد بها تحديد •
للسرعة، يجب أن يكون الحد الأقصى للسرعة محددا،  
على ان لا يزيد عن خمسين (50 ) ُعقدة؛ بإستثناء أي 
وسيلة بحرية مدفوعة بمحرك مصرح أو مرخص لها 

من الجهة المختصة أثناء تشغيلها وأثناء مشاركتها 
في الأنشطة، او في أي سباقات أو بطولة بحرية 
أو معرض، إو أن يسمح التصريح للوسيلة البحرية 
المدفوعة بالمحرك بالمشاركة في هذا السباق أو 

البطولة أو المعرض لتجاوز حدود السرعة المعلنة؛ ولا 
ينطبق الاستثناء على الطائرة المائية على الماء.

لا تنطبق القواعد المذكورة أعلاه على المركبات المائية 
التي تعمل بمحركات منخفضة والتي تعمل في ظروف 
طارئة أو من قبل أي وكيل ُمعتمد او أي تفويض لإنفاذ 

القانون في أبوظبي، أثناء تأدية المفوض لمهامه.
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Swimming Areas

Marine Protected Area

MPA Core  Zones 1

Shoreline Swimming Restricted

Non Motorized Watersport Area

Al Yasat Eco Tourism Area

Marine Protected Area Core 
Zone - Innocent Passage with 
Max 10 Knot Speed

منطقة محمية بحرية لشعاب مرجانية – يسمح 
بالمرور  بحد أقصى 10 عقد بحرية  

Marine Protected Areas مناطق المحميات البحرية

Non- Motorized Water Sports 
Area

منطقة خاصة للرياضات البحرية بدون 
محركات

Swimming Areas مناطق السباحة

Definitions تعريفات:
Vessel Traffic Information System (VTIS) 
means a marine traffic monitoring system established 
by harbor or port authorities.

Restricted area 
An area, in which the operation of any vessel is 
prohibited within the designated area.

Pass Through Area 
Area where, recreational activities are prohibited 
in Waterways that serve solely as a transportation 
channel.

Day and Night
Day (the time between sunrise to sunset).
Night (the time between sunset to sunrise).

نظام معلومات حركة الوسائل البحرية :
يعني نظام مراقبة حركة الوسائل البحرية الذي أنشأته 

موانيء أبوظبي.

المناطق المحظورة:
المنطقة التي ُيحظر فيها تشغيل أي وسيلة بحرية  داخل 

المنطقة المحددة.

مناطق العبور:
هي المناطق التي ُيحظر فيها ممارسة الأنشطة الترفيهية و 

يسمح فيها فقط بالعبور.

النهار و الليل:
اليوم (الفترة بين شروق الشمس وغروبها). 
الليل (الفترة بين غروب الشمس وشروقها).

Vessel Traffic Information System 
(VTIS) Reporting

إشعار نظام معلومات حركة الوسائل البحرية:

Mariners entering and Crossing the pass through 
areas near Khalifa Port, Zayed Port, Musaffah 
Port, New Mussafah channel, Al Dhafra Region 
Ports and under Khaliah Bridge are subject to VTS 
Authorization.

يخضع البحارة الذين يدخلون ويعبرون الممر المائي بالقرب 
من ميناء خليفة او ميناء زايد او ميناء المصفح او قناة 

مصفح الجديدة أو موانئ منطقة الظفرة أو تحت جسر 
خليفة إلى ترخيص نظام معلومات حركة السفن.

Any vessel entering or passing through Ports or oil 
fields limit shall contact the VTIS of the relevant port, 
VTIS Sectors:
•	 Khalifa Port Control - Channels 16 and 13
•	 Mina Zayed Port Control - Channels 16 and 67
•	 Free Port Control - Channels 16 and 11
•	 Al Dhafra region ports, Mirfa, Silla and Mugharag 

- channel 08 and 16
•	 Ruwais - Channel 21
•	 Das/Mubaraz - Channel 23

يجب على أي وسيلة بحرية تدخل أو تمر عبر حدود الموانئ أو 
حقول النفط، الاتصال بسلطة  نظام حركة المرور البحرية للميناء 

المحدد وفقاً لقطاعات نظام معلومات حركة السفن الاتية:
	 ميناء خليفة - القناتين 16 و 13•
	 ميناء زايد - القناتين 16 و 67•
	 الميناء الحر - القناتين 16 و 11•
	 موانئ منطقة الظفرة: المرفأ، السلع و مغرق - •

القناتين 08 و 16 
	 الرويس - القناة 21•
	 داس / مبرز - القناة 23•

Master of the vessel to navigate on the proposed 
routes based on information available on the official 
nautical charts.

يلتزم ُربان الوسيلة البحرية بالتنقل في المسارات البحرية 
وفقاً للمعلومات المتوفرة على الخرائط الملاحية البحرية 

المعتمدة.

Leisure Fishing: الصيد الترفيهي:
Leisure fishing is prohibited in restricted areas, oil 
and gas areas and marine protected areas except “Al 
Yasat’ and Marawah MPAs with line and rod only for 
license holders.

ُيمنع الصيد الترفيهي في المناطق المحظورة، ومناطق 
النفط والغاز والمناطق البحرية المحمية بإستثناء محميات 

الياسات ومروح في حالة الصيد بالخيوط أو قصبات الصيد 
فقط لحاملي الترخيص.

Basic Speed Limit Rule: الأحكام الاساسية لحدود السرعة البحرية :
It shall be unlawful for any person to operate any 
type of vessel on waterways, in a negligent manner, 
without having due regard to the actual and potential 
hazards then existing, or at any rate of speed greater 
than the legally permitted or at any rate of speed 
greater than that which will permit, in the exercise of 
reasonable care, the vessel to come to a stop within 
the assured clear distance ahead.

لا يجوز لأي شخص تشغيل أي نوع من الوسائل البحرية في 
الممرات المائية دون مراعاة المخاطر الفعلية والمحتملة 
الموجودة، أو بسرعة تتجاوز السرعة المسموح بها قانوًنا 

أو بأي معدل سرعة يتجاوز السرعة التي تمكن السفينة أو 
الوسيلة البحرية من التوقف في حدود المسافة المعقولة 

والمضمونة للسلامة البحرية.

General Speed Limits Rules: الأحكام العامة لحدود السرعة البحرية:
Within fifty meters (50m) of any shoreline or any 
dock, pier, other structure or any person in the water, 
will be designated as a no wake zone in which the 
speed limit shall be five (5) knots. This rule shall 
not apply to any vessel having in tow or otherwise 
assisting a person on water skis, aquaplane or similar 
contrivance upon start.

تلتزم الوسائل البحرية بحدود سرعة خمس (5) ُعقدة عند 
مسافة الانتباه بطول خمسين مترًا )50 مترًا( من أي خط 

ساحلي أو أي رصيف أو حوض أو أي هيكل آخر أو أي 
شخص في الماء، ولا تسري هذه القاعدة على أي سفينة 
يتم سحبها أو أي شخص يقوم باستخدام الزلاجات المائية 
أو الطائرة الشراعية أو أي نوع آخر من انواع الاحتكاك عند 

الإنطلاق.
Within fifty meters (50m) of any other vessel, the 
speed shall be reasonable and prudent but not in 
excess of fifteen (15) knots.

عند مسافة خمسين مترا (50 متراً) من أي وسيلة بحرية 
أخرى، يجب أن تكون السرعة معقولة ومقيدة بأن لا تتجاوز 

خمسة عشر( 15 ) عقدة.
Within one hundred meters (100m) of a vessel or 
buoy on which a ‘diver below’ signal corresponding 
to the International Code flag ‘A’, is displayed, the 
vessel speed shall not exceed five (5) knots.

يجب أن لا تتجاوز سرعة  الوسيلة البحرية (5) ُعقد عند 
مسافة مائة متر (100 متراً) وسيلة بحرية أو غواص في 

الماء تحت عوامة الغوص يعرض الرمز الدولي وفقاً لإشارة  
. “A“

Passing through and arch of a bridge the  speed shall 
not  exceed eight (8) knots.
•	 At night (Sunset to Sunrise), where the speed is 

not otherwise restricted, the speed limit shall be 
twenty (20) knots.

•	 During the day (Sunrise to Sunset), where the 
speed is not otherwise restricted, the speed 
limit shall be reasonable and prudent, but not 
in excess of fifty (50) knots; provided, however, 
that this rule shall not apply to any motor driven 
watercraft while the same is being operated 
while actively engaged in any regatta, race 
tournament or exhibition authorized pursuant 
to a valid marine event permit issued by the 
responsible authorities, If the permit allows the 
motor driven watercraft participating in that 
regatta, race, tournament or exhibition to exceed 
the posted speed limits; provided further, that 
this subsection shall not apply to a seaplane on 
the water.

The above rules shall not apply to lowly motor driven 
watercraft operated under emergency conditions 
or by any authorized agent any law enforcement 
agency of Abu Dhabi, while said agent is acting in the 
performance of his duties.

يجب ألا تتجاوز سرعة العبور تحت الجسر ثمانية ( 8) ُعقد 
وفقاً للاتي:

	 خلال فترة الليل، والأماكن التي لا يوجد بها تحديد •
للسرعة، والحد الأقصى للسرعة عشرين 20ُعقدة.

	 خلال فترة النهار، والأماكن التي لا يوجد بها تحديد •
للسرعة، يجب أن يكون الحد الأقصى للسرعة محددا،  
على ان لا يزيد عن خمسين (50 ) ُعقدة؛ بإستثناء أي 
وسيلة بحرية مدفوعة بمحرك مصرح أو مرخص لها 

من الجهة المختصة أثناء تشغيلها وأثناء مشاركتها 
في الأنشطة، او في أي سباقات أو بطولة بحرية 
أو معرض، إو أن يسمح التصريح للوسيلة البحرية 
المدفوعة بالمحرك بالمشاركة في هذا السباق أو 

البطولة أو المعرض لتجاوز حدود السرعة المعلنة؛ ولا 
ينطبق الاستثناء على الطائرة المائية على الماء.

لا تنطبق القواعد المذكورة أعلاه على المركبات المائية 
التي تعمل بمحركات منخفضة والتي تعمل في ظروف 
طارئة أو من قبل أي وكيل ُمعتمد او أي تفويض لإنفاذ 

القانون في أبوظبي، أثناء تأدية المفوض لمهامه.

Activity Rules
 مناطق رسو
 مخصصة
للترفية

Designated 
leisure 

anchorage 
area

 مناطق غير
 مخصصة
للمحركات

Designated 
non-moterised 

area

 منطقة ياسات
لارساء اليخوت
Yasat Yachts 

mooring zone

 منطقة مروح
لارساء اليخوت

Marawah 
Yachts mooring 

zone

 منطقة بحرية
محمية
Marine 

Protected 
Area

عبور المنطقة
Pass Through 

Areas

 المناطق
المحظورة
Restricted 

Areas

النشاطات
Activities

       مخطاف الترفيه
Leisure Anchoring

        الرباط
Mooring

        الغوص
Diving

       السباحة
Swimming

        الطائرة الورقية
Kite surfing

       الغطس
Snorkeling

       التجديف
Kayaking

       التجديف بالزوارق
Conoe Paddling

       التجديف باللوح
Board Paddling

       نزول الجزر
Island hoping

       الرياضات المائية الالية
Motorized water sports

قواعد الأنشطة


