Date: 12/08/2020

2020/08/12 :التاريخ

Circular No. ( 13 ) 2020

2020 ( لسنة13 ) تعميم رقم

Cancellation of the ban imposed on الغـ ـ ـ ـ ــاء عمـ ـ ـ ـ ــيم ا ظـ ـ ـ ـ ــر اﳌفـ ـ ـ ـ ــروض ع ـ ـ ـ ـ ـ السـ ـ ـ ـ ــفينة
the

vessel

MSC

JOANNA

and

her ور ا ـ ــا م ـ ــن العم ـ ــل ـ ـ مي ـ ــاه

MSC

Master

JOANNA
الدولة
: إ
•
•
•

To :
•
•
•

Ports authorities & Harbour Masters
Ship agents
Ship-owners, managers & operators.

سلطات ونظار اﳌوا ىء
وكﻼء السفن
مﻼك ومشغ وشر ات إدارة السفن

Basing on the corrective actions taken by the جوانا
ع ضوء قيام الشركة اﳌالكة للسفينة ام اس
owner of the vessel MSC JOANNA regarding  باتخاذ اﻹجراءات الت يحية الﻼزمةMSC JOANNA
the vessel’s violation of carrying noncompliant fuel (High Sulphur) and the شأن مخالفة السفينة بحمل وقود غ مطابق للمواصفات
undertaking from the owner to abide by the  وقيام الشركة بالتع د باﻻل ام بالقوان ن.()عا الك يت
laws and decisions enforced in UAE.
والقرا ات
.ة الدولة

ر السار

ً
Accordingly, FTA has decided to cancel the و ناء عليه قررت ال يئة اﻻتحادية للمواصﻼت ال ية
Circular No. (5) 2020. Thus, the  و ذلك أصبح، 2020  لسنة5 والبحر ة إلغاء عميم ا رقم
aforementioned ship and her Master could بإم ان السفينة اﳌذ ورة وقبطا ا من عودة مزاولة العمل
resume work again in UAE waters and ports.
ى
. مياه وموا ئ الدولة

Ship details:
Name: MSC JOANNA
IMO No.: 9304435
Flag: PANAMA
Management Company: MSC Mediterranean
Shipping.

For further clarification please contact:
SHIPPING@fta.gov.ae

مرة اخر

معلومات السفينة
 ام اس جوانا:اسم السفينة
9304435 : الرقم الدو
 بنما:العلم
 ام اس ميديت انيان شي ينج:شركة إدارة السفينة

لﻼستفسار برجاء مخاطبة ال يئة ع ال يد اﻹلك و ي
SHIPPING@fta.gov.ae

