
 

 

 
Date :30/05/2022 

 
ــــخ :    2022 05 30التار

Circular No. (04) of 2022 

Banning of   Warm Seas Development 
and Trading Company L.L.C and 
Victoriam Ship Management L.L .C  
 

م رقم   2022 لسنة (04)تعم

 الدافئــــة   البحــــار  كة شــــر    عمــــل حظــــر 
ــوير  ــارة وللتطـــــــ ــركة   مم..ذ التجـــــــ و شـــــــ

 ذ.م.م  دارة السفنفيكتوريام إل
 

To  : 
 Ports Authorities & Harbor Masters, 
 Ship Owners / Ship Manager / Ship Agents  
 Marine and Logistics Services Companies in 

UAE 

   :إ
  سلطات ونظار الموا 
  الء السفنمالك ومشغ و   و
  ة ة و اللوجس ح العاملة   ات الخدمات  ال

 الدولة  
   
Within the role and the responsibilities of the UAE 
Maritime Administration represented by the 
Ministry of Energy and Infrastructure, for 
monitoring the maritime activities and ensuring 
full compliance of the Maritime Law, International 
conventions and Maritime customs in order to 
safeguard the maritime operations in UAE waters 
and ports, the Maritime Administration has 
decided the following: 

   

اإلدارة    دورها طار  إ   ات  لمسؤول ذا  وتنف الرقا 
الدولة ة   ح ة   ال التحت ة  والب الطاقة  بوزارة  ممثلة 

من   د  والتأ حري  ال العمل  م  تنظ جميع  إ  ام  ل
القوان   فيها  العاملة  والسفن  ة  ح ال ات  ال

واإل  عات  ات وال ة   تفاق السار ة  ح ال واألعراف 
ح   لضمان  ات ال اه وموا الدولة  سالمة العمل ة  م

ة  ما :  ح   فقد قررت اإلدارة ال
 

1- Banning all ships owned, operated or managed 
by Warm Seas Development and Trading 
Company L.L.C and Victoriam Ship 
Management Company L.L.C  from operating in 
UAE waters and ports with Immediate effect. 
 

2- Preventing Warm Seas Development and 
Trading Company L.L.C and Victoriam Ship 
Management Company L.L.C from providing 
marine agency services to any ship in UAE. 

 

المملوكة   - 1 السفن  جميع  لها  أحظر  شغ يتم  ال  و  أو 
ل   دارتها  إ ق ر  كة   من  للتط الدافئة  حار  ال

إل و    ذ.م.م  والتجارة ام  كتور ف السفن  كة  دارة 
ة   ذ.م.م اه وموا دولة االمارات الع من العمل  م

صورة فورة .   المتحدة 
 

والتجارة  منع   - 2 ر  للتط الدافئة  حار  ال  ذ.م.م  كة 
امو كتور ف ذ.م.مإل   كة  السفن  م  من    دارة  تقد

ة ألي سفينة  الدولة  ح الة ال  . خدمات الو
 

  
The above-mentioned action is the consequence 
of the serious violations from the companies for 
not abiding by UAE laws, Maritime Conventions, 
and Maritime Customs. 
 

للقوان   وذلك   مة  الجس ات   لمخالفاتهم  واالتفاق
ة  ح  .  واألعراف ال

 

The ban includes, but not limited to, the following 
ships: 
 

ــــــــ الســـــــــفن  ـ ل المثـــــــــال ال الح شـــــــــمل الحظـــــــــر وعـــــــــ ســـــــــ
ة     :التال

  



 

 

  

1) Ship : MAXIMUS 
Flag : Panama 
IMO : 9387164 
 

 
2) Ship : ATTICUS 

Flag : Malta 
IMO : 9471173 
 
 

3) Ship : AMELIA 
Flag : Malta 
IMO : 9427263 
 
 

مس السفينة :  )1 س  ما
  بنماالعلم : 

 :      9387164 الرقم الدو
  
 

كوسالسفينة :  )2  ات
  مالطا  العلم : 

  9471173الرقم الدو : 
  
  

ا السفينة :  )3 ل  ام
  مالطا  العلم : 

  9427263 الرقم الدو : 
  

 
  

 
 
 
 
 

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

 
ة الوزارة و  لإلستفسار برجاء مخاط د اإلل ع ال  

SHIPPING@moei.gov.ae 

 

 


